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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 
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NACIONALNEGA PROGRAMA VARNOSTI 

> CESTNEGA PROMETA V REPUBLIKI 

SLOVENIJI (EUHNPVCP) 

" Prva obravnava - EPA 164 ■ III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

številka: 342-04/99-1 
Ljubljana, 2S.03.2001 

besed n'6PUb'ike Sloveniie ie na 19. seji dne 29.3.2001 določila 

cf^tm L0GA nacionalnega PROGRAMA VARNOSTI c^TNEGA PROMETA V REPUBLIKI SLOVENIJI, (EU) 

PosIovP°l''a v.prvo obravnavo na podlagi 166. in a Državnega zbora Republike Slovenije. 
168. člena 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovala: 

- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
- Miha Molan, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 

zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

?7. aP ril2001 
poročevalec, št. 28 
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1. UVOD 

Predlog Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa (v nadaljevanju: program) 
temelji na določbi 5. odstavka 3. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur. list RS, št. 
30/98). 

Poleg analiz prometnovarnostnega stanja v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: RS) in 
prometnovarnostnih problemov, značilnih za slovenski prostor, je delovna skupina ob pripravi 
programa upoštevala tudi številne direktive in resolucije Sveta Evropske unije in Strateški 
načrt varnosti cestnega prometa držav Evropske unije (v nadaljevanju: EU), ki ga je Evropski 
svet za varnost transporta izdelal februarja 1997, in tudi nacionalne programe Avstrije, 
Švedske, Irske, Nizozemske, Poljske, Madžarske, Velike Britanije, Finske, Danske in 
Avstralije. 

Program je kompleksen, interdisciplinaren in z vidika prometnovarnostne stroke zahteven 
dokument. Ima jasno opredeljene cilje ter aktivnosti za štiriletno obdobje. 

Temeljni namen programa je bil tudi opredelitev ključnih nosilcev in časovnih rokov za 
izvedbo konkretnih nalog, s katerimi se bo zmanjšalo število prometnih nesreč in njihovih 
posledic. Vzgoja in izobraževanje, tehnični ukrepi, nadzor nad spoštovanjem varnostno- 
pravnih standardov, raziskovanje varnosti cestnega prometa, medijske aktivnosti in drugi 
ukrepi, usmerjeni v spremembe prometnovarnostnih stališč in ravnanj, so značilnosti tega 
dokumenta, s pomočjo katerih bo zadovoljeno njegovemu namenu in ciljem. 

Program obravnava tri varnostno najbolj izpostavljene kategorije udeležencev cestnega 
prometa. To so pešci, kolesarji in mladi vozniki osebnih avtomobilov, ki so primarno 
obravnavani kot potencialne žrtve prometnih nesreč. Poleg treh najbolj ogroženih skupin 
udeležencev cestnega prometa pa program izpostavlja tudi dva najpogostejša vzroka 
prometnih nesreč, in sicer hitrost ter alkohol. 

Od leta 1995 do vključno leta 2000 je bilo v RS 
zaradi posledic prometnih nesreč za 358 

milijard* tolarjev družbene škode - 

umrlo je 2.120 ljudi. 

V RS je prometna varnost že dalj časa nesprejemljiva in nezadovoljiva in izrazito zmanjšuje 
kakovost življenja naše družbe in vseh njenih pripadnikov. 

' Izračun temelji na vrednostih stroškov posledic prometnih nesreč, ki so navedene v študiji "Vrednotenje 
prometnih nesreč na cestah v Republiki Sloveniji"; OMKGAconsult, projektni management, d.o.o. Julij 2000. 
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Poškodbe v prometnih nesrečah so glavni vzrok 
zdravstvenih težav prebivalstva do 44. leta starosti. 

V državah EU je leta 1995 umrlo 137 udeležencev v cestnem prometu na en milijon 
prebivalcev. V slovenskem prostoru jih je v istem letu umrlo kar 208, to pomeni, da smo kar 
za 52 % presegli evropsko povprečje. Na podlagi tega kriterija je RS v letu 1995 sodila med 
najmanj varne evropske države, kar velja še danes. Slabšo varnost cestnega prometa imata 
od držav članic EU Portugalska z 288 mrtvimi in Grčija z 211 mrtvimi udeleženci cestnega 
prometa na en milijon prebivalcev. S 65 in 64 mrtvimi na en milijon prebivalcev pa sta 
Švedska in Velika Britanija najbolj varni evropski državi. 

Število umrlih v prometnih nesrečah 

Slika št. 1: Število umrlih v prometnih nesrečah 

Zakon o varnosti cestnega prometa predstavlja le droben del velikega prometnovarnostnega 
mozaika. Brez vzgojno-izobraževalnih, nadzornih in drugih podpor ima le omejene možnosti 
za dolgoročno zagotavljanje boljše in predvsem stabilnejše prometne varnosti v RS. Z 
vzpostavitvijo prave kolektivne odgovornosti in jasnih individualnih odgovornosti ter 
organizacijskih in funkcionalnih vezi med načrtovalci, izvajalci, nadzorniki in ocenjevalci 
prometnovarnostnih procesov je program strateška in ključna podpora novemu zakonu in 
varnejšemu življenju na slovenskih cestah. 
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v letu 2005 število mrtvih na slovenskih cestah 

ne sme biti večje od 210 

Program obravnava varnost cestnega prometa celovito, tako da je iz njega možno jasno 
razbrati odgovore na štiri ključna vprašanja. Kje smo? Kam želimo? Kako bomo tja prišli? 
in Kdaj bomo tam? Odgovor na tretje vprašanje pa ni možen brez ustanovitve Nacionalne 
organizacije za varnost cestnega prometa. 

Cilj programa je sicer zmanjšanje števila umrlih, vendar pa je poleg konkretnih 
številčnih ciljev enako pomembna tudi vzpostavitev sistematičnega, 
strokovnega, usklajenega, uspešnega, učinkovitega, racionalnega in 
kontinuiranega dela na področju prometne varnosti v RS. Le s takšnim 
načinom dela bomo zagotovili osnovo za dolgoročnejše izboljševanje varnosti 
cestnega prometa. 
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2. CILJI, PROJEKTI IN KLJUČNI UKREPI 

Glede na temeljno izhodišče »v najkrajšem času doseči največje možne učinke« cilji 
programa izpostavljajo tri najbolj ogrožene skupine udeležencev in dva najpogostejša vzroka 
prometnih nesreč. 
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Na podlagi analiz prometnovarnostnih razmer so po smrtnosti najbolj ogrožene naslednje tri 
skupine prometnih udeležencev: 

=> pešci, 

=> kolesarji in 

=> mladi vozniki. 

Tveganje smrtnega izida v prometnih nesrečah 
v obdobju 1995 - 2000 

pešec voznik kolesar voznik voznik potnik voznik kolesa z voznik mopeda vsi poškodovani 
motornega tovornega vozila osebnega motorjem 

kolesa avtomobila 
Vrsta udeleženca v prometni nesreči 

Slika št. 2: Udeleženci v prometnih nesrečah z največjim tveganjem smrtnega izida 
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Najpogostejša vzroka prometnih nesreča sta: 

=> hitrost in 

=> alkohol. 

Slika št. 3: Hitrost in alkohol kot vzroka prometnih nesreč v obdobju 1995 - 2000 

Za dosego ciljev je potrebno pripraviti in izvesti projekte, ki so osnova za podrobno 
opredelitev ukrepov ter potrebne finančne in kadrovske vire. 

Projekti morajo vsebovati: 

a) tehnične ukrepe - inženiring (Engineering), 

b) vzgojo in izobraževanje (Education), 

c) nadzorstvo nad spoštovanjem pravil v cestnem prometu 
(Enforcement), 

d) vrednotenje učinkovitosti (Evaluation). 
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Za vsak projekt je določen nosilec, katerega naloge so: 

konstituiranje projektne skupine, 

- financiranje izdelave projekta, 

izdelava projekta, 

koordiniacija izvajanja projektnih nalog, 

- nadzor in vrednotenje učinkovitosti ukrepov in 

- skrb za dolgoročno kontinuiteto projekta. 

Projekti morajo biti pripravljeni po enotni metodologiji, ki bo omogočala medsebojno 
skladnost, povezanost in primerljivost. 

Naloga Nosilec 

Izdelava metodologije za projekte Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 

2.1 PEŠCI 

Od leta 1995 do leta 2000 so bili pešci vsaka 
peta smrtna žrtev na slovenskih cestah - 

umrlo jih je 374. 

    

Pešci so žrtve nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov, svojih napak in neustreznih 
površin za pešce. 

V naseljih povzročijo vozniki 71 % nesreč s smrtnim izidom, zunaj naselij pa 62 %. Med 
vzroki za nesreče, ki jih povzročijo vozniki, prevladujeta neustrezna hitrost in alkoholiziranost 
voznika. Vzrok velikega dela nesreč, ki jih povzročijo pešci v naseljih (50 %), je 
alkoholiziranost pešcev. 

Zlasti ogroženi so starejši od 65 let, med katerimi je bistveno več žrtev kot v drugih starostnih 
skupinah. 
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Slika št. 4: Ogroženost pešcev v prometu v obdobju 1995-2000 

Posredni vzrok mnogih nesreč je neustrezna ureditev naselij, kjer ni varnih površin, urejenih 
prehodov za pešce in niso izvedeni ukrepi za umirjanje prometa. 

zmanjšanje števila mrtvih pešcev za najmanj 50 % glede na leto 
Cilj: 1995 oziroma ne več kot 41 mrtvih pešcev v letu 2005 in med 

njimi nič otrok 

Projekt in ključni ukrepi Nosilec 

Pešec 

> izgradnja prometne infrastrukture 

> ukrepi za umirjanje prometa 

> prometna vzgoja 

> preventivne in propagandne akcije 

> nadzor in represivno delo 

Ministrstvo za promet 
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2.2 KOLESARJI 

Od leta 1995 do leta 2000 je bilo 7,3 % žrtev prometnih 
nesreč na slovenskih cestah kolesarjev - 

umrlo jih je 155. 

Podobno kot med pešci je tudi med kolesarji najbolj ogrožena starostna skupina nad 65 let. 
Kolesarji v tej starostni skupini povzročijo skoraj 2/3 prometnih nesreč, ki so predvsem 
posledica slabših psihofizičnih sposobnosti. Pereč problem je tudi vožnja pod vplivom 
alkohola. 

Ogroženost kolesarjev 
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Slika št. 5: Ogroženost kolesarjev v prometu v obdobju 1995-2000 

Med mlajšimi pa izstopa starostna skupina otrok med 14. in 18. letom. Številni kolesarji so 
žrtve prometnih nesreč zaradi nedograjenih in neurejenih kolesarskih stez, tako v naseljih kot 
tudi zunaj njih. 

zmanjšanje števila mrtvih kolesarjev v prometnih nesrečah za 50 % 
Cilj: glede na leto 1995 

oziroma ne več kot 17 mrtvih kolesarjev v letu 2005 
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Projekt Nosilec 

Kolesar 

> izgradnja prometne infrastrukture 

> ukrepi za umirjanje prometa 

> prometna vzgoja v osnovni šoli 

> preventivne in propagandne akcije 
> spodbujanje uporabe čelade 
> nadzor in represivno delo 

Ministrstvo za promet 

2.3 MLADI VOZNIKI 

Od leta 1995 do leta 2000 je bil mladi voznik ali 
potnik od 18. do 24. leta starosti vsaka osma 

smrtna žrtev na slovenskih cestah - 

umrlo jih je 272. 

Mladi vozniki so, glede na udeležbo v prometu, najpogostejši povzročitelji prometnih 
nesreč in skupaj s potniki v osebnih avtomobilih tudi najpogostejše žrtve. 

Ogroženost voznikov in potnikov v osebnih 
avtom obilih 

starost 

Slika št. 6: Ogroženost voznikov in potnikov v osebnih avtomobilih v obdobju 1995-1997 
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Povzročijo 23 % vseh prometnih nesreč. Najpomembnejši vzroki nesreč, ki jih povzročijo, so: 
nepravilno prehitevanje (25 %), neprilagojena hitrost (30 %), alkohol (22 %). 

zmanjšanje števila mrtvih mladih voznikov in potnikov v osebnih 
Cilj: avtomobilih za najmanj 50 % glede na leto 1995 oziroma ne več 

kot 29 mrtvih mladih voznikov in potnikov v letu 2005 

Projekt Nosilec 

Mladi voznik 

> posodobitev izobraževanja voznikov 

> prometna vzgoja v osnovni in srednji 
šoli 

> preventivne in propagandne akcije 

> nadzor in represivno delo 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in 

šport 

2.4 HITROST 

Od leta 1995 do leta 2000 je bila hitrost vzrok 43 % 
prometnih nesreč s smrtnih izidom - 

v teh nesrečah je umrlo 906 ljudi. 

Vzrok 43 % prometnih nesreč z mrtvimi ter 34 % prometnih nesreč s telesno poškodovanimi 
je neprilagojena hitrost. Pri prometnih nesrečah, kjer se kot posledica pojavlja samo 
materialna škoda, pa se hitrost kot vzrok pojavlja v 22 %. 

S hitrostjo so nedvomno tesno povezani tudi nekateri drugi vzroki, med katere sodijo: 
prekratka varnostna razdalja, nepravilnosti pri prehitevanju, nepravilna stran in smer vožnje 
in izsiljevanje prednosti. S podrobnejšo analizo omenjenih vzrokov prometnih nesreč 
pridemo do ugotovitve, da je s hitrostjo povezanih približno 2/3 vseh prometnih nesreč. 



Neprilagojena hitrost kot vzrok prometnih nesreč je evropski pojav, ki na lestvici vzrokov vodi 
že desetletja. Bistvo problema izhaja iz različnih ekonomskih in socialnih pritiskov. Uporaba 
motornih vozil je večinoma potrebna zaradi zadovoljevanja različnih vrst ciljev (podjetniški, 
turistični), ki pa so v nasprotju s prometnovarnostnimi cilji (umiranje prometa, 85 % hitrost, 
omejitve hitrosti prometa). 

Najpogostejši vzroki prometnih nesreč s smrtnim izidom 

stran, smer nepravilno nepravilnosti neprilagojena izsiljevanje varnostna premiki z 
vožnje prehitevanje pešca hitrost prednosti razdalja vozilom 

Slika št. 7: Najpogostejši vzroki prometnih nesreč s smrtnim izidom v obdobju 1995-2000 

zmanjšanje števila mrtvih v prometnih nesrečah zaradi 
Cilj: neprilagojene hitrosti za 50 % glede na leto 1995 

oziroma ne več kot 83 mrtvih v letu 2005 

Zmanjšanje skupnega števila mrtvih zaradi hitrosti na 83 pomeni predvsem zmanjšanje 
mrtvih: 

pešcev, 

kolesarjev, 

voznikov osebnih avtomobilov in potnikov, 

tako v naselju kot zunaj njega. 



Projekt Nosilec 

Hitrost 

> naprave in ukrepi za umirjanje 
prometa zunaj naselij 

> naprave in ukrepi za umirjanje 
prometa v naseljih 

> preventivne in propagandne akcije 

> nadzor in represivno delo 

Ministrstvo za notranje zadeve 

2.5 ALKOHOL 

Skoraj vsak tretji povzročitelj smrtne prometne nesreče je 
pod vplivom alkohola nad dovoljeno mejo. 

Alkohol izrazito vpliva na človeka, torej tudi na voznika in njego ravnanje v cestnem prometu. 
Alkohol zavira delovanje vseh človekovih funkcij, ki so pomembne za varno udeležbo v 
cestnem prometu (zmanjšuje zbranost, zmožnost zaznavanja dražljajev in odzivanja nanje, 
predvsem pa povečuje število napak, ki jih voznik naredi med vožnjo), in tudi delovanje 
človekove "osebnostne zavore", ki zagotavlja socialno prilagojeno vedenje, obenem pa 
povečuje zaupanje v lastne sposobnosti in v zmožnost obvladovanja situacije. Posledica je 
seveda vožnja preko svojih zmožnosti in zmožnosti vozila, ob tem pa voznik ne upošteva 
prometnih razmer in drugih udeležencev v cestnem prometu. Voznik, ki vozi pod vplivom 
alkohola, je potencialna nevarnost za vse udeležence v cestnem prometu (tudi zase) in ima 
po statističnih podatkih kar nekajkrat večjo možnost za povzročitev prometne nesreče z 
najhujšimi posledicami kot drugi vozniki. 

Odstotek števila alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč od leta 1995 do 2000 

Število prometnih 
nesreč 

Število 
alkoholiziranih 
povzročiteljev 

% 

prometne nesreče s smrtnim izidom 1892 640 33,8 

prometne nesreče s telesno 
poškodovanimi 39.315 7.928 20,2 

prometne nesreče z materialno 
škodo 193.745 17.086 8,8 

skupaj 234.952 25.654 10,9 
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V prometnih nesrečah s smrtnim izidom je pod vplivom alkohola približno vsak tretji 
povzročitelj prometne nesreče, v prometnih nesrečah s telesnimi posledicami vsak peti, v 
prometnih nesrečah z materialno škodo pa vsak deseti. 

Delež alkoholiziranih povzročiteljev v prometnih nesrečah 
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Slika št. 8: Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč v obdobju 1995 - 2000 

Cilj: do konca leta 2005 zmanjšati delež povzročiteljev 

prometnih nesreč pod vplivom alkohola na 7% 

Projekt Nosilec 

Alkohol 

> izvajanje »alkoholne« politike 

> preventivne in propagandne akcije 

> nadzor in represivno delo 

Ministrstvo za zdravje 
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3. OPREDELITEV KLJUČNIH ORGANIZACIJSKIH IN FUNKCIONALNIH 
PROBLEMOV TER STRATEŠKEGA NAČRTA 

Poleg že omenjenih najbolj razvidnih in izstopajočih problemov so v RS nesprejemljiva 
dejstva tudi nezadovoljiva koordinacija načrtovanja, izvajanja in ocenjevanja učinkovitosti 
prometnovarnostnih ukrepov in pomanjkanje znanstvenega raziskovanja varnosti cestnega 
prometa. Prav slednje pa povzroča pogoste kratkoročno naravnane in pragmatično 
oblikovane rešitve prometnovarnostnih problemov. 

Vzpostavitev učinkovitega izvajanja programa je možna s prepoznavo in odpravo ključnih 
družbenih problemov, ki ovirajo celovito zagotavljanje varnosti cestnega prometa. 

Ti problemi so: 

• nezadostna družbenopolitična podpora, 

• neustrezna in neučinkovita organizacijska in funkcionalna struktura državnih in lokalnih 
organov, 

• neopredeljene odgovornosti za izvedbo posameznih nalog, 

• pomanjkljiva horizontalna in vertikalna koordinacija ter komunikacija pri načrtovanju, 
izvajanju, nadzoru in vrednotenju nalog, 

• neustrezna in nezadostna kadrovska zasedba teles, ki sprejemajo in izvajajo programske 
aktivnosti, 

• pomanjkanje finančnih virov, 

• nepravočasno izvajanje nalog, 

• pomanjkanje integriranega podatkovnega sistema, 

• pomanjkanje raziskav o varnosti cestnega prometa, 

• nekontinuirano izvajanje izobraževanja in usposabljanja načrtovalcev in izvajalcev 
programa in prometnih udeležencev. 

Program je strateško naravnan tako, da ob upoštevanju omenjenih problemov najprej 
vzpostavlja osnovne organizacijske in funkcionalne povezave na državni in na lokalni ravni. 
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Zato je program v svojem strateškem delu razdeljen v dve časovni obdobji: 

• pripravljalno obdobje od začetka leta 2002 do konca leta 2003, v katerem se prične s 
projektnim delom, 

• obdobje izvajanja konkretnih prometnovarnostnih ukrepov, ki bodo opredeljeni s pomočjo 
projektov od začetka leta 2004 naprej. 

Program temelji na štirih ključnih elementih: 

Nacionalni program varnosti cestnega prometa v 

Republiki Sloveniji 
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Časovni potek izvajanja programa varnosti cestnega prometa 

2002 2003 2004 2005 

sprejem program a 

intenziviranje sodelovanja in vzpostavitev 
povezav med državnimi organi in organizacijami 

ustanovitev nacional. 
sveta za varnost 

cestnega prometa 

dopolnitev programa z 
izvedbenimi načrti 

priprava 
metodologije za 
projektne naloge 

izdelava 
projektov 

izvajanje,spremljanje, 
projf 

/rednotenje in popravki 
Jktov 

vzpostav 

i 

itev pomembnih podatkovnih baz 

izdelava metodologije za 
spremljanje in 

vrednotenje u6nkovitosti 

promocija programa n uresničevanje ciljev 

usposabljanje in izobr aževanje načrtovalcev in 
pror 

izvajalcev programa ter u 
neta 

deležencev cestnega 

priprava programov 
varnosti cest. prometa 

lokalnih skupnosti 
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4. STRATEGIJA ZA DOSEGO CILJEV VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 

Za dosego ciljev varnosti cestnega prometa program predvideva uresničitev naslednjih 
strateških nalog na državni in lokalni ravni: 

Na državni ravni: 

- vzpostaviti in zagotoviti je potrebno optimalno organizacijsko in funkcionalno strukturo, 
- opredeliti je treba odgovornost za izvedbo posameznih nalog, 
- zagotoviti je treba horizontalno in vertikalno koordinacijo ter komunikacijo pri načrtovanju, 

izvajanju, nadzoru in vrednotenju nalog, 
- opredeliti je treba zagotavljanje finančnih virov, 
- potrebno je vzpostaviti in vzdrževati integrirani podatkovni sistem, 
- zagotoviti in izvajati je potrebno ustrezne raziskave, 
- tekoče je treba izvajati izobraževanje in usposabljanje načrtovalcev in izvajalcev 

programa in udeležencev v prometu, 
- potrebno je spremljati vrednotenje in načrtovanje prometnovarnostnih ukrepov in 
- programu je treba zagotoviti družbenopolitično podporo. 

Na lokalni ravni: 

• sprejeti program varnosti cestnega prometa z opredeljenimi cilji in nalogami, 
• zagotoviti ustrezno kadrovsko zasedbo teles, ki bodo sprejemala in izvajala programske 

aktivnosti, 
• izvajati koordinacijo med lokalnimi organi in izvajalci nalog, 
• skrbeti za pravočasno izvajanje nalog in njihovo financiranje, 
• predlagati nove aktivnosti, ki sicer niso v osnovnem programu, so pa glede na krajevne 

razmere nujno potrebne in 
• poročati nacionalni organizaciji za varnost cestnega prometa o izvedbi nalog ter drugi 

problematiki. 

Nacionalna organozacija za varnost cestnega prometa in nosilci posameznih projektov so 
dolžni občinam oz. odgovornim izvajalcem lokalnih programov posredovati vse potrebne 
programske podlage in navodila za izvedbo nalog. 
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Soodvisnost državne in lokalne ravni: 

program, projekti in naloge na državni ravni 

i r 

nacionalni svet za varnost cestnega prometa in 
nosilci posameznih projektov 

i k 

programi in naloge na lokalni ravni 

5. PROMOCIJA PROGRAMA 

Programu je potrebno zagotoviti širšo družbeno in politično 
podporo. 

Namen promocije je motivirati, aktivirati in pridobiti podporo strokovne in širše javnosti za 
nujnost pridobitve programa varnosti cestnega prometa in uresničevanja načrtovanih 
ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti. 

Sprožiti in vzdrževati mora celovit proces družbenega in osebnega ozaveščanja o nujnosti 
kvalitativnih sprememb pri zagotavljanju prometne varnosti in obnašanju v prometu. 

Promocija mora vsebovati elemente: 

- informiranja, 
- prepoznavnosti, 
- osebne identifikacije s problemom in vzbujanja odgovornosti, 
- pojasnjevanja in prepričevanja, 
- vzgoje, 
- komunikacije in povratne informacije ipd. 
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Naloga Nosilec 

Izdelava promocijskega programa 

Svet za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu RS, 

Ministrstvo za notranje zadeve 

Promocijski načrt mora biti izdelan v roku šestih mesecev od sprejetja programa. 

Po konstituiranju bo izvedbo promocijskih aktivnosti postopoma prevzela nacionalna 
organizacija za varnost cestnega prometa. 

6. FINANČNI VIRI 

Programu je potrebno zagotoviti stabilne in trajne finančne 
vire. 

V prvih dveh letih (2002 in 2003) izvajanja programa bodo finančni viri izključno redna 
proračunska sredsteva, ki jih bodo posamezni proračunski porabniki namenili izvajanju 
programa. 

Sredstva za izvajanje, spremljanje, vrednotenje in popravke projektov v letih 2004 in 2005 
morajo biti zagotovljena (brez dodatnih finančnih sredstev) iz rednih proračunskih prihodkov 
pristojnih ministrstev in dodatnih virov zlasti od tistih organizacij, ki so ekonomsko 
zainteresirana za izboljšanje prometne varnosti. 

Ocenjena družbena škoda zaradi žrtev v prometu znaša približno 64 milijard tolarjev 
na leto. Da bodo zastavljeni cilji programa doseženi, mora RS letno vložiti 5-8 % 
sredstev od višine družbene škode za izvedbo ukrepov iz posameznih programov. 
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7. INSTITUCIONALIZACIJA ORGANA 

Nacionalna organizacija za varnost cestnega prometa je 
ključni pogoj za izvajanje programa. 

Državna raven 

Za politično koordinacijo pri izvajanju programa bo Vlada RS ustanovila Odbor nacionalnega 
programa varnosti cestnega prometa (v nadaljevanju: odbor). Člani odbora bodo minister za 
notranje zadeve, minister za promet, minister za šolstvo, znanost in šport, minister za 
gospodarstvo, minister za zdravje, minister za finance in predsednik nacionalne organizacije 
za varnost prometa. Odbor bo vodil minister, ki ga bo določila vlada RS. 

Odbor bo obravnaval in sprejemal polletna poročila o rezultatih in izvajanju posameznih 
nalog in Državnemu zboru pripravljal letna poročila o izvajanju programa. 

Za strokovno izvajanje programa varnosti cestnega prometa mora Vlada RS ustanoviti 
Nacionalno organizacijo za varnost cestnega prometa. Nacionalna organizacija za varnost 
cestnega prometa se ustanovi z reorganizacijo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu RS tako, da sodelujejo v njem vsi organi in organizacije, ki imajo med svojimi 
pristojnostmi in nalogami tudi področje varnosti cestnega prometa, strokovne organizacije in 
posamezni strokovnjaki, organizacije civilne družbe in lokalne skupnosti. V skladu z novimi 
nalogami se ustrezno organizira strokovna služba, ki opravlja naloge za nacionalni odbor in 
nacionalno organizacijo za varnost cestnega prometa. Vlada RS za delovanje strokovne 
službe zagotovi ustrezne kadrovske, finančne in tehnične pogoje. 

Naloga Nosilca 

Ustanovitev nacionalne 

organizacije za varnost cestnega 

prometa 

Vlada RS, Svet za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu RS 

Nacionalna organizacija za varnost cestnega prometa bo: 

• skrbel za koordinacijo izvajanja programov, ki zahtevajo sodelovanje vladnih organov, 
drugih organizacij, civilne družbe in strokovnjakov, 

• odločal o razporejanju sredstev zbranih na podlagi programa, določal prioritete glede na 
stroškovno učinkovitost programov in skrbel za namensko in smotrno uporabo, 
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• pomagal pri delu lokalnih odborov in sodeloval pri usklajevanju programov za reševanje 
problemov, ki presegajo lokalno raven, 

• skrbel za promocijo programa. 

Do vzpostavitve nacionalne organizacije za varnost cestnega prometa izvajanje programa 
vodi in koordinira začasni programski odbor, sestavljen iz predstavnikov ministrstva za 
promet, ministrstva za notranje zadeve, ministrstva za šolstvo, znanost in šport, ministrstva 
za zdravje in ministrstva za gospodarstvo. Začasni programski odbor vodi član Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS. 

Slika št. 9: Organizacijska shema 
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Lokalna raven 

Za pripravo in izvajanje programa na lokalni ravni so odgovorni župani. Lokalne skupnosti 
morajo pripraviti svoje programe varnosti cestnega prometa v katerih bodo v skladu s 
pristojnostmi in nalogami določili lokalno politiko varnosti cestnega prometa, ukrepe in 
stroškovno najučinkovitejše programe, finančne vire za njihovo izvajanje, odgovornost in 
nadzor. Za izvajanje občinskih programov je nujna ponovna vzpostavitev dela občinskih 
svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

Naloga Nosilci 

Priprava programov varnosti 

cestnega prometa lokalnih 

skupnosti 

Lokalne skupnosti 

8. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 

Učinkovitost programa je odvisna od 

strokovne usposobljenosti ljudi. 

Nosilci projektov in posameznih nalog v programu so odgovorni za načrtovanje in izvedbo 
stalnih in občasnih oblik izobraževanja in usposabljanja nosilcev in izvajalcev nalog na 
državni ravni, v lokalnih skupnostih in med posameznimi izvajalci. 

Na horizontalni ravni nosilci projektov in posameznih nalog na tej ravni: 

• skrbijo za izobraževanje in usposabljanje, 

• zagotavljajo skladno in povezano izvajanje nalog, pretok informacij in znanja ter 

• skrbijo za spremljanje novosti na svojih področjih, zlasti izvajanja nacionalnih programov 
varnosti cestnega prometa v tujini. 

Horizontalna raven izobraževanja in usposabljanja: 
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Na vertikalni ravni: 

• za izobraževanje in usposabljanje skrbijo nosilci projektov in posameznih nalog za svoje 
področje. 

Vertikalna raven izobraževanja in usposabljanja: 

Izobraževanje in usposabljanje mora vsebovati cilje resolucije št. OJ C 178 z dne 9.7.1991 
»EU program varnosti cestnega prometa«, poti za njegovo izvedbo ter tehnične in strokovne 
normative za posamezne naloge. 

9. INFORMATIKA 

Standardizirani, ustrezni, natančni, dosegljivi, pravočasni in 

integrirani podatki so temelj načrtovanja in izvedbe 

učinkovitih ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti. 

Na področju informatike je potrebno predvsem razviti in ustanoviti skupno bazo podatkov, 
ki bo zajemala podatke o prometnih nesrečah, o njihovi lokaciji, o udeležencih v nesreči, o 
poškodbah in zdravljenju udeležencev, o ukrepih organov sodne oblasti, o cesti, vremenu in 
druge podatke, potrebne za analizo nesreč. 
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Vzpostavitev podatkovnega sistema je prvi pogoj za: 

• spremljanje, vrednotenje in spreminjanje programa, 

• raziskave o prometni varnosti in 

• primerjanje podatkov s tujino. 

Projekt Nosilec 

Vzpostavitev podatkovnega 

sistema 

Ministrstvo za notranje zadeve, 

Center vlade RS za informatiko 

10. MOŽNE OVIRE 

Nezadostna podpora strokovne in širše javnosti bi 
negativno vplivala na izvajanje programa. 

Tuje izkušnje pri izvajanju nacionalnih programov opozarjajo na številne ovire, ki jih delijo na: 

• zunanje ovire, 

• notranje ovire. 

Med zunanje ovire sodijo predvsem: 

• ignoriranje programa 

Veliko ljudi se ne zaveda pomena programa. Namesto, da bi se pozanimali o cilju in 
poteku uveljavljanja programa, menijo, da le oni vedo, kako je potrebno zadeve reševati 
in kakšen bi bil pravilen program. Ti ljudje največkrat menijo, da je izvajanje in 
vrednotenje programa izguba časa in denarja. 

• »uradniška modrost« 

Pripravljavci programa lahko predvidijo negativne rezultate. Marsikateri deli programa so 
težko uresničljivi, določenih ciljev pa v obliki, kot so bili zastavljeni, sploh ni možno 
uresničiti. Ta dejstva lahko ustvarjajo negativen odnos do programa. 
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• premajhna politična podpora 

Odločitev, da se bo začel program izvajati, je politična. Če se ta odločitev ne sprejme ali 
pa je politična podpora med izvajanjem programa premajhna, je zelo težko pričakovati 
uspešno uresničitev programa. 

Med notranje ovire pa sodijo: 

• pomanjkljivo znanje izvajalcev programa 

Med najpomembnejše notranje ovire za uresničitev programa moramo uvrstiti 
pomanjkljivo uresničitev posameznih faz programa. Ko je posamezna faza uresničena je 
izredno težko popravljati stvari za nazaj. Pogosto je za slabo izvajanje določene faze 
programa krivo pomanjkanje znanja izvajalcev oziroma predhodne slabe ocene položaja. 
Vzroki so predvsem: 

- preširoko zastavljeni cilji programa, 
- nepravilna izbira ciljev, 
- nepravilna določitev ukrepov za dosego ciljev, 
- neustrezne povratne informacije izvajalcem programa. 

• pomanjkanje opreme, podatkovnih baze, nedorečeni postopki 

Nekateri notranji vplivi še lahko ovirajo izvajanje programa, ki pa so odvisni tudi od 
zatečenega stanja oziroma spremenjenih zunanjih okoliščin: 

- spreminjanje ciljev programa med izvajanjem, 
- neustrezne metode zbiranja statističnih podatkov in neustrezne baze podatkov, 

neustrezni roki za izvedbo posameznih faz programa, 
- pomanjkljiva kontrola izvajanja programa. 

• premajhna podpora ljudi 

Za izvajanje programa je odločilnega pomena podpora nekaterih ključnih oseb, ki 
pospešujejo izvajanje programa. Tudi v zvezi s tem se lahko pojavijo nekatere ovire: 

- izvajanje programa ne vodijo tisti, ki so ga načrtovali, 
- ključne osebe so odšle na druga delovna mesta, 
- najodgovornejši za izvajanje programa niso dovolj aktivni, 
- slaba komunikacija med izvajalci programa in med izvajalci ter okolico. 
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11. ZAKLJUČEK 

Program potrebuje širšo družbeno podporo. 

Program je oblikovan tako, da ustvarja pogoje, ki celi družbi in posameznikom omogočajo 
vključitev v prizadevanja za zmanjšanje števila in posledic prometnih nesreč. 

Le skupna predanost načelom varnosti prometa bo spremenila oseben odnos in obnašanje 
ljudi v prometu, da bo cesta varna za vsakega. 

Program se ob upoštevanju razmer in možnosti loteva osrednjih problemov prometne 
varnosti z različnih zornih kotov. 

Prepletanje ukrepov s področij inženiringa, vzgoje in izobraževanja ter nadzora nad 
spoštovanjem prometnopravnih standardov vzpostavlja temeljit in obsežen proces aktivnosti 
za zmanjšanje in ublažitev negativnih pojavov (posledic) v cestnem prometu. 

Nenazadnje želimo s programom v RS nazorno prikazati, kje smo, kaj želimo in kako lahko 
skupaj zagotovimo kvaliteto sobivanja tudi na slovenskih cestah. 

vsi skupaj - za boljšo prometno varnost 
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OBRAZLOŽITEV 

Nacionalni program varnosti cestnega prometa je predstavljen v dokumentu, ki sistematično 
obravnava strokovno najbolj zahtevne in varnostno najbolj transparente probleme na 
področju varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji. Dokument opredeljuje sistemske 
in dolgoročne procese ter rešitve, ki temeljijo na domačih znanjih in izkušnjah oplemenitenih 
s številnimi tujimi spoznanji in priporočili. Potrebo po dolgoročno in sistemsko naravnanem 
programu narekujejo predvsem: nezadovoljivo stanje varnosti, nesprejemljiva horizontalna 
in vertikalna organizacijska in funkcionalna povezanost organizacij in posameznikov ter 
potreba po sistemskih, strokovnih in usklajenih načrtovanjih in izvajanjih ključnih 
prometnovarnostnih procesov in ukrepov. 

Nacionalni program varnosti cestnega prometa ima izoblikovane rešitve, ki zagotavljajo: 

1. zadovoljivo stanje varnosti cestnega prometa v R Sloveniji v začetku novega tisočletja, 
2. zmanjševanje prometnovarnostnih razkorakov med Slovenijo in državami EU, 
3. organizacijsko in funkcionalno podporo ključnim prometnovarnostnim procesom in 

ukrepom, 
4. sistematičnost, strokovnost, dolgoročnost, kontinuiteto in usklajenost tako načrtovanja 

kot tudi izvedbe posameznih nalog in, 
5. jasne pristojnosti ter odgovornosti vseh sodelujočih subjektov. 

Oblika, struktura in vsebina programa so bile opredeljene na podlagi slovenske 
prometnovarnostne stvarnosti in na podlagi številnih tujih izkušenj. Poleg ciljev, ključnih 
projektov, ukrepov, časovne opredelitve izvajanja programa, strategije za dosego ciljev, 
financiranja itd., gre izpostaviti faznost izvedbe programa, ki sodi med ključne značilnosti 
programa. Program je časovno, vsebinsko in operativno razdeljen na pripravljalno obdobje 
(2002 do konca leta 2003) in obdobje izvedbe konkretnih prometnovarnostnih ukrepov 
(2004 in dalje). V pripravljalnem obdobju so ključnega pomena posamezni projekti pri 
katerih so jasno opredeljeni njihovi nosilci, osnovne naloge in ključne usmeritve za 
posamezna izpostavljena področja (hitrost, alkohol, pešci, ). Osnovni cilj projektov je ta, 
da s pomočjo najnovejših znanstvenih in strokovnih spoznanj opredeli konkretne 
preprečevalne ukrepe, prioritetno lestvico, finančne posledice, njihove izvajalce in 
metodologije merjenja učinkov njihove izvedbe. V prvi fazi poleg samih projektov predstavlja 
pomembnejši del tudi institucionalizacija organa oz. organizacije (Svet za nacionalno 
varnost cestnega prometa) katerega naloge bodo predvsem upravljalskega, usklajevanega 
in nadzornega značaja. Današnja pretirano poudarjena vloga slovenske policije v 
nacionalnem prometnovarnostnem sistemu postaja iz dneva v dan vse bolj nesprejemljiva. 
Enega izmed osnovnih predpogojev za izvedbo temeljnih sprememb je namreč ta, da se od 
pretiranega poudarjanja in obravnave slovenskih udeležencev cestnega prometa z zornega 
kota potencialnih prometnih delinkventov preusmeri v njihovo obravnavo potencialnosti 
žrtev. S teoretičnega in praktičnega stališča mora biti prometnovarnostna politika del 
nacionalne prometne politike. Zato gre upravičeno pričakovati, da bosta v prihodnje glavno 
in poudarjeno vlogo na področju varnosti cestnega prometa prevzela nacionalni svet ter 
ministrstvo za promet. To predstavlja tudi najpogostejšo prakso razvitejših držav EU. 

Nacionalni program s svojo vsebino omogoča tudi hitro in jasno identifikacijo pojavov 
možnih vzrokov, ki bi lahko povzročili zaviranje njegovega razvoja in izvrševanja. Prav 
slednja pomanjkljivost je predstavljala najbolj izstopajoče negativno dejstvo preteklega 
slovenskega programa varnosti, ki seje imenoval10%". 
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Analiza prometne varnosti 

Mrtvi in poškodovani v prometnih nesrečah so najbolj tragična oblika davka v prometu. Med 
vsemi vrstami prometa terja prav cestni promet največji krvni davek. 
Umrljivost v prometu je odvisna od stopnje motorizacije in ukrepov, ki jih posamezne države 
izvajajo za izboljšanje prometne varnosti. Značilno je, da se v razvitih državah stopnja 
umrljivosti zaradi posledic prometnih nesreč postopoma zmanjšuje, povečuje pa se v 
deželah v razvoju in državah vzhodne Evrope. 

Razvoj prometa in prometne varnosti pri nas se podreja enakim oziroma podobnim 
zakonitostim, kot so bile ugotovljene za razvite zahodno evropske predvsem alpske dežele. 
Stopnja prometne varnosti je skladno s stopnjo razvitosti motorizacije ter obsega prometa 
od teh držav časovno odmaknjena za približno 15 let. 

Za prometno varnost namreč velja, da se slabša z naraščanjem prometa ter doseže pri 
določeni stopnji motorizacije oziroma zasičenosti prometa kritično točko, nakar se začne 
postopoma izboljševati. 
Raziskava, ki je bila v tej smeri opravljena pred leti je ugotovila da smo v Sloveniji to 
obdobje že presegli. (Prognoza prometne varnosti v Sloveniji; Omega-consult; 1993) 

Dinamika rasti prometa v Sloveniji izkazuje, daje v obdobju med 1970. in 1997. letom 
motorizacija porastla za več kot štiri krat, stopnja motorizacije, pa se je v tem času 
povečala z 11,4 na 2,6 prebivalca na vozilo. 
S povečanjem prometa se je slabšala tudi varnost prometa, ki je šele po letu 1994 začela 
beležiti konstantno upadanje števila mrtvih. [Slikal:razvoj prometa in prometne varnosti] 

Vprašanje je, ali smo lahko z izboljšanjem prometne varnosti v zadnjih letih, kar je 
nedvomno tudi posledica ukrepov, ki jih izvajajo ministrstva, zadovoljni. 

a) primerjava z državami EU 

Zadnje primerjave prometne varnosti Slovenije z državami Evropske Unije za leto 1996 
kažejo, da je: 
- ogroženost prebivalcev Slovenije po umrljivosti v prometu 1,5 krat večja od ogroženosti 

prebivalcev v državah EU oziroma 1,8 krat večja od ogroženosti prebivalcev v devetih 
izbranih* državah EU; 

- ogroženost udeležencev v prometu v Sloveniji po smrtnosti 2,3 krat večja od ogroženosti 
prometnih udeležencev devetih izbranih* držav EU; 

- ogroženost po številu nesreč v cestnem prometu v Sloveniji za 40 % nižja od 
ogroženosti v devetih izbranih* državah EU; 

[Slike:2,3,4 in 5] 
(* za izbrane države so na voljo podatki za oba kriterija) 

Iz teh primerjav se da sklepati, da je v Sloveniji razmeroma malo nesreč vendar s hudimi 
posledicami. 

Tudi v ekonomskem pogledu so izgube zaradi prometnih nesreč izredno hude. Ekonomsko 
vrednotenje smrtne žrtve v prometu se globalno zelo razlikuje; od 12.500 ECU 
(Portugalska) do 2,35 mio ECU (Združene države Amerike). V EU je smrtna žrtev cestnega 
prometa ocenjena na 1mio ECU. 

Po izračunu, ki temelji na vrednostih stroškov posledic prometnih nesreč (navedenih v 
študiji "Vrednotenje prometnih nesreč na cestah v Republiki Sloveniji"; OMEGAconsult, 
projektni management, d.o.o., julij 2000) je bilo v RS od leta 1995 do vključno leta 2000 
zaradi posledic prometnih nesreč za 358 milijard tolarjev družbene škode. 
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b) značilnosti prometne varnosti na slovenskih cestah 

Prometno varnost je na državnem cestnem omrežju zaradi razmeroma točnih podatkov o 
cestah, prometu na njih in o prometnih nesrečah, možno dokaj podrobno razčleniti medtem, 
ko prometnih in varnostnih razmer na občinskih cestah zaradi pomanjkanja podatkov ni moč 
opredeliti. 
Za primerljivost prometne varnosti na celotnem cestnem omrežju so za občinske ceste v 
analizi privzete ocene relativnih kazalcev. 
(Vir: Analiza stanja prometne varnosti v Sloveniji; Omega-consult; 1994) 

Prometno varnostna primerjava glede na kategorizirane* ceste za leto 1997 kaže, daje: 

- največ prometa, 38 odstotkov na občinskih cestah, najmanj, 12 odstotkov, pa na najbolj 
varnih avtomobilskih cestah [Slika 6]; 

- število prometnih nesreč na občinskih cestah največje (48%), s tendenco porasta[Slika 
8]; 

- število prometnih nesreč na število prevoženih kilometrov je najvišja na občinskih cestah 
[Slika 9]; 

- delež mrtvih na magistralnih cestah 41%, na regionalnih cestah 27%, občinskih cestah 
25% in na avtomobilskih cestah 7% [Slika 7]; 

- stopnja mrtvih (število mrtvih glede na promet) na občinskih cestah (večina nesreč se 
zgodi v mestih in v naseljih) in avtomobilskih cestah nižja od stopenj na magistralnih in 
regionalnih cestah [Slika 10]; 

- delež nesreč v naseljih 36 % 
(* stara kategorizacija cest) 

/ 
Poškodovani udeleženci prometnih nesreč: 

- med poškodovanimi so v prvi vrsti vozniki osebnih avtomobilov skupaj s potniki s 70 % 
deležem, ki jim sledi skupina "šibkejših" udeležencev v prometu (pešci, kolesarji, vozniki 
koles z motorjem in motornih koles) z 27 % deležem [Slika 11]; 

- podoben je delež mrtvih med vozniki osebnih avtomobilov - 62 % oziroma 34 % med 
»šibkejšimi« udeleženci v prometu (pešci, kolesarji, vozniki koles z motorjem in motornih 
koles); 

- izpostavljenost udeležencev v prometu najbolj nazorno prikazuje tveganje smrtnega 
izida v prometni nesreči s poškodbami; 

- pešci, vozniki motornih koles in kolesarji so prometni udeleženci, ki so med vsemi 
udeleženci izpostavljeni nadpovprečnem tveganju smrtnega izida [Sliki 13 in 14] 
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razvoj prometa in prometne varnosti na slovenskih cestah 

- -1 stopnja požkodovanlh| 
s 
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| opravljeno prometno delo na slovenskih cestah* | 

20  • — — j stopnja mrtvih I  
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leto * promet na občinski cestni mreži Je ocenjen | 
□frakcija R8 s virMNZ 

Slika 1: Razvoj prometa in prometne varnosti na slovenskih cestah v obdobju 1991 - 1997 

Prometna varnost se v zadnjih letih kljub porastu prometa postopno boljša. 

Slovenija / države EU 
primerjava prometne varnosti v letu 1996 

po stopnji umrlih 

Slika 2: SLO/EU 1996 - ogroženost prebivalcev po umrljivosti v cestnem prometu 
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Ogroženost prebivalcev Slovenije je po umrljivosti v prometu 1,5 krat večja od ogroženosti 
prebivalcev v državah EU. 

Slovenija I nekatere države EU 
primerjava prometne varnosti v letu 1996 

po stopnji umrlih (1) 

Velike Nizozemska Finska Danska Nemttje Iraka Avstrija Belgija Francija Slovanlja 
Britanija 

Direkcija RS za omI* vtr: IRTAO. MNZ 

Slika 3: SLO/EU izbrane države 1996 - ogroženost prebivalcev po umrljivosti v cestnem prometu 

Ogroženost prebivalcev Slovenije je po umrljivosti v prometu 1,8 krat večja od ogroženosti 
prebivalcev v devetih izbranih državah EU; 

Slovenija I nekatere države EU 
primerjava prometne varnosti v letu 1996 

po stopnji umrlih (2) 

Francija Balglja Avstrija Nemtlja Danska Irska Nljozamska Finska Velika Slovenija 
Britanija 

DirekapRSnc vtr: I RT AD,MNZ 
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Slika 4: SLO/EU selektirane države 1996 - ogroženost udeležencev v prometu po umrljivosti v cestnem prometu 

Ogroženost udeležencev v prometu v Sloveniji po smrtnosti 2,3 krat večja od ogroženosti prometnih 
udeležencev devetih selektiranih držav EU; 

Slovenija I nekatere države EU 
primeijava prometne varnosti v letu 1996 

po stopnji nesreč 

Britanija 
DtrakdjaRSzacMt« vir IRTAD, MKZ 

Slika 5: SLO/EU izbrane države 1996 - ogroženost udeležencev v prometu po številu nesreč v cestnem 
prometu 

promet na slovenskih cestah v letu 1997 

RC 
20% 

promet na občinski cestni mreži Je ocenjen Direkdja RS z« ceste 

Slika 6: Promet na slovenskih cestah v letu 1997 
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Največ prometa, 38 odstotkov je na občinskih cestah, najmanj, 12 odstotkov, pa na najbolj varnih 
avtomobilskih cestah. 

mrtvi v prometnih nesrečah na slovenskih cestah 

■ il 

■ občinske ceste 
□ RC 
■ MC 
□ AC 

1 1 ■ 

. H. 

leto 

Slika 7: Mrtvi v prometnih nesrečah na slovenskih cestah v obdobju 1992 - 1997 

Delež mrtvih: na magistralnih cestah je 41%, na regionalnih cestah 27%, občinskih cestah 25% in na 
avtomobilskih cestah 7%. 

prometne nesreče na slovenskih cestah 

leto 

Dvakdp RSuoMte vtr MNZ 

Slika 8: Prometne nesreče na slovenskih cestah v obdobju 1992 - 1997 
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Število prometnih nesreč je na občinskih cestah največje (48%), s tendenco porasta, najmanj pa jih je 
na avtomobilskih cestah. 

Slika 9: Stopnja prometnih nesreč na slovenskih cestah v obdobju 1992 -1997 

Stopnja prometnih nesreč oziroma količina nesreč v prometu je najvišja na občinskih cestah. 

Slika 10: Stopnja mrtvih v prometnih nesrečah na slovenskih cestah v obdobju 1992 - 1997 
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Stopnja mrtvih (število mrtvih glede na promet) je na občinskih cestah (večina nesreč se zgodi v 
mestih in v naseljih) in avtomobilskih cestah nižja od stopenj na magistralnih in regionalnih cestah. 

voznik kolesa z motorjem 

Direkcij* RS z* c*4« vir: MNZ 

udeleženci v prometnih nesrečah s poškodbami 
na slovenskih cestah v letu 1997 

voznik tovornega vozila 

voznik motornega 
4% 

Slika 11: Udeleženci v prometnih nesrečah s poškodbami na slovenskih cestah v letu 1997 

Med poškodovanimi so v prvi vrsti vozniki osebnih avtomobilov skupaj s potniki s 70.odstotnim 
deležem, ki jim sledi skupina "šibkih" udeležencev ( pešci, kolesarji, vozniki koles z motorjem in 
motornih koles) z 27.odstotnim deležem. 

umrli v prometnih nesrečah v letu 1997 

° 
I 

voznik potnik 
osebnega avta 

pešec voznik kolesar voznik kolesa z voznik traktorja 
motornega motor, 

kolesa 

vrste udeležencev v prometnih nesrečah 

Slika 12: Umrli udeleženci v prometnih nesrečah v letu 1997 po cestah 
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Veliko "šibkih" udeležencev prometnih nesreč je umrlo na občinskih cestah. 

tveganje smrtnega izida v prometnih nesrečah v letu 1997 

. 2.0 - 

pešec voznik kolesar voznik voznik voznik kolesa potnik vsi 
motornega osebnega tovornega z motorjem poškodovani 

kolesa avta vozila 
vrste udeležencev v prometnih nesrečah Direkcija RS za ceste 

vir: MNZ 

Slika 13: Tveganje smrtnega izida v prometnih nesrečah v letu 1997 na državnih cestah 

Tveganje smrtnega izida na državnih cestah je najvišje za voznike motornih koles in osebnih 
avtomobilov. 

tveganje smrtnega izida v prometnih nesrečah v letu 1997 

pešec voznik kolesar voznik voznik voznik kolesa z potnik vsi poškodovani 
motornega osebnega avta tovornega vpzila motorjem 

kolesa 
viste udeležencev v piometrih nesrečah 

Slika 14: Tveganje smrtnega izida v prometnih nesrečah v letu 1997 
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Pešci, vozniki motornih koles in kolesarji so prometni udeleženci, ki so med vsemi udeleženci 
izpostavljeni nadpovprečnem tveganju smrtnega izida. 

UDELEŽENCI 
VSE CESTE 97 DRŽAVNE CESTE 97 

mrtvi 
S 

poškodovani 
P Ts=S/P Fs = Ts/Tsp mrtvi 

S 
poškodovani 

P Ts=S/P Fs = Ts/Tsp 

voznik traktorja 9 58 0,16 3,9 1 14 0,07 1,4 

pešec 52 822 0,06 1,6 35 316 0,11 2,1 

voznik 
motornega 
kolesa 

21 384 0,05 1,4 14 203 0,07 1,3 

kolesar 29 588 0,05 1,2 16 197 0,08 1,6 

voznik 
osebnega avta 

152 3808 0,04 1,0 120 2348 0,05 1,0 

voznik 
tovornega 
vozila 

5 157 0,03 0,8 4 110 0,04 0,7 

voznik kolesa z 
motorjem 18 595 0,03 0,8 8 177 0,05 0,9 

potnik 68 2498 0,03 0,7 57 1573 0,04 0,7 

vsi 
poškodovani 
udeleženci 

357 8966 0,04 1,0 255 4938 0,05 1,00 

Izračun faktorja tveganja smrtnega izida Fs 

Ts = tveganje smrtnega izida v prometnih nesrečah [Ts = S / P ] 
(delež mrtvih med poškodovanimi, glede na posamezne vrste udeležencev v prometnih 
nesrečah) 

Tsp = tveganje smrtnega izida vseh poškodovanih v prometnih nesrečah [ Tsp = Svsi / Pvsi ] 
(delež mrtvih med poškodovanimi v vseh vrstah prometnih nesreč) 

Fs = faktor tveganja smrtnega izida [ Fs = Ts / Tsp ] 

Fs = 1 = Fspop = faktor povprečnega tveganja smrtnega izida 

Nadpovprečno tveganje smrtnega izida Fs > 1, podpovprečno tveganje smrtnega izida Fs < 1 
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Nacionalni program prometne varnosti - pristojnosti 

ministrstvo / 

organizacija 

služba (sektor, 
uprava) 

pristojnost zakonska podlaga 

Ministrstvo za 
promet 

Direkcija RS za 
ceste 

izvajanje strokovno tehničnih, razvojnih, 
organizacijskih in upravnih nalog za graditev, 
vzdrževanje in varstvo državnih cest 

Zakon o javnih cestah, (Ur. I. RS, 
št. 29/97) 

Direkcija RS za 
ceste 

izdelava strokovnih podlag za plane 
vzdrževanja in razvoja državnih cest in 
izdelava osnutkov teh planov 

redno vzdrževanja državnih cest 

nadzor nad stanjem državnih cest 

nadzor nad prometno ureditvijo državnih cest 

izvajanje postopkov za oddajo vzdrževalnih 
del 

naloge v zvezi z investicijami v državne 
ceste 

vodenje evidence o državnih cestah 

štetje prometa na državnih cestah 

organizacija obveščanja javnosti o stanju 
državnih cest in prometa na njih 

razpis koncesij za gradnjo, vodenje in 
izkoriščanje državnih cest in objektov na njih 

izdajanje dovoljenj in soglasij za varstvo cest 
in zavarovanje prometa na njih 

priprava strokovnih podlag za tehnične 
predpise o projektiranju, graditvi in 
vzdrževanju javnih cest 

priprava programov in organizacija izdelave 
raziskovalnih in razvojnih nalog za javne 
ceste 

naloge v zvezi z gradnjo, vzdrževanjem in 
varstvom kolesarskih poti 

Zakon o varnosti cestnega 
prometa, (Ur. I. RS, št. 30/98) 

Ministrstvo za 
promet 

Prometni 
inšpektorat RS 

naloge inšpekcijskega nadzora državnih cest 
v smislu varstva cest in prometa na njih 

Zakon o javnih cestah, (Ur. I. RS, 
št. 29/97) 

Ministrstvo za 
šolstvo, znanost 
in šport 

Urad za 
meroslovje in 
standardizacijo 

homologacija cestnih vozil Odredba o homologaciji vozil, (Ur. 
I. RS, št. 33/98) 

priprava tehničnih predpisov o cestnih vozilih Zakon o varnosti cestnega 
prometa - 192 . člen, (Ur. I. RS, 
št. 30/98) 

Ministrstvo za 
okolje in prostor 

Urad za 
prostorsko 
planiranje 

umeščanje cest v prostor Zakon o organizaciji in delovnem 
področju ministrstev -11. člen, 
(Ur. I. RS, št. 71/94, 47/97) 

Zakon o urejanju prostora, (Ur. I. 
SRS, Št. 18/84, 15/89) 

Zakon o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor, (Ur. I. SRS, št. 
18/84, 37/85, 29/86, Ur. I. RS, št. 
26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) 
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Ministrstvo za 
šolstvo, znanost 
in šport 

sofinanciranje projektov, ki predstavljajo 
podlago za izvajane nacionalnih programov 

Zakon o upravi RS - 26. člen, (Ur. 
I. RS, št. 67/94) 

Pravilnik o ciljnih raziskovalnih 
programih za podporo strateškega 
razvoja Slovenije na posameznih 
področjih - 20. člen, (Ur. I. RS, št. 
22/98) 

Ministrstvo za 
pravosodje 

kazensko pravni predpisi: 

KZ, zakon o prekrških 

spremljanje kaznovalne politike 

zagotavljanje ustrezne kadrovske zasedbe v 
sodiščih in organih za kaznovanje prekrškov 

zagotavljanje materialnih pogojev za delo 
sodišč in organov za kaznovanje prekrškov 

KZ 

Zakon o prekrških 

Zakon o organizaciji in delovnem 
področju ministrstev 

Ministrstvo za 
zdravje 

Plan zdravstvenega varstva 

Ministrstvo za 
zdravje v 
soglasju z 
Ministrstvom za 
notranje zadeve 

izda natančnejše predpise o zdravstvenih 
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozniki 
motornih vozil in vozniki inštruktorji 

določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 
pooblaščene zdravstvene organizacije oz. 
zasebni zdravniki 

določiti način in postopek izdajanja 
zdravstvenih spričeval za voznike motornih 
vozil 

pooblasti zdravstvene organizacije oz. 
zasebne zdravnike za opravljanje 
zdravstvenih pregledov kandidatov za 
voznike in voznike motornih vozil kategorij A, 
B, C, D, E, F, G in H 

imenuje posebne zdravstvene komisije 

pooblasti laboratorij za ugotavljanje 
alkoholiziranosti voznikov ter drugih 
udeležencev v cestnem prometu (mamila in 
psihoaktivna zdravila) 

Zakon o varnosti cestnega 
prometa - 163. člen, (Ur. I. RS, št. 
30/98) 

Ministrstvo za 
zdravje 

ustrezno uredi problematiko oseb, ki so 
sposobne voziti le vozila prilagojena njihovim 
telesnim hibam (kdo pregleduje take voznike, 
po kakšnem postopku jih pregleduje, na 
kakšen način in kako določa katere 
predelave vozil ustrezajo njihovim telesnim 
hibam, kdo in kako pregleduje ustreznost 
takih predelav, kdo ugotavlja ali ti vozniki 
zmorejo voziti takšno vozilo v cestnem 
prometu itd.) 

Zakon o varnosti cestnega 
prometa - 4. člen, (Ur. I. RS, št. 
30/98) 

Ministrstvo za 
zdravje 
(medresorska 
uskladitev) 

uvedba osmislenega informa- 

cijskega sistema (zdravstveni pregledi VMV, 
posledice poškodb, zdravljenje 
poškodovanih, raziskave) 
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Ministrstvo za 
zdravje 

metodologija in obseg strokovnega pregleda 
(zdravniški pregled) 

Zakon o varnosti cestnega 
prometa -121. člen, (Ur. I. RS, št. 
30/98) 

prometne nesreče: program izpita iz prve 
pomoči za VMV na predlog strokovnega 
centra za PP pri RKS, oprostitve izpita 
organizacija reševalne službe oz. 
neodložljive medicinske pomoči 
po prometni nesreči: zdravljenje 
poškodovanih, medicinsko izvedeništvo 

Ministrstvo za 
zdravje 

prenova medicinske dokumentacije in 
obrazcev zdravniških spričeval oz. 
spričevala posebne zdravniške komisije 

Ministrstvo za 
zdravje 
(medresorsko) 

prosvetno delo - zdravstveni pogoji za VMV, 
seminar za voznike 

Zakon o varnosti cestnega 
prometa - 171. člen, (Ur. I. RS, št. 
30/98) 

Ministrstvo za 
šolstvo, znanost 
in šport 

Sektor za OŠ prevoz učencev na nevarnih poteh Zakon o OŠ (Ur.l.12/96) 56.čl. v 
povezavi z 81 čl. ZOFVI 
(Ur.L.12/96) 

Ministrstvo za 
šolstvo, znanost 
in šport 

Sektor za OŠ v 
sodelovanju s 
Svetom za 
preventivo in 
vzgojo v 
cestnem 
prometu 

program usposabljanja za vožnjo kolesa Zakon o varnosti cestnega 
prometa (Ur.l.30/98) 126.ČI 

Ministrstvo za 
šolstvo, znanost 
in šport 

Sektor za 
izobraževanje 
odraslih 

izdaja odločbe o vpisu v register avto šol ZVCP 137.čl. 

Ministrstvo za 
šolstvo, znanost 
in šport 

Sektor za 
izobraževanje 
odraslih 

nadzor nad zakonitostjo avtošole 
nadzor nad opravljanjem predpisanega 
programa usposabljanja 

ZVCP 145.čl. 

Ministrstvo za 
šolstvo, znanost 
in šport 

Sektor za 
izobraževanje 
odraslih 

določitev programa za inštruktorja (o 
dopolnjevanju in obnavljanju znanja) 
nadzor nad izvajanjem programa 

ZVCP 147.čl. 

Pristojna enota 
mšzš 

Sektor za 
izobraževanje 
odraslih v 
sodelovanju 

izdaja in podaljšanje veljavnosti dovoljenja 
za voznika inštruktorja 

ZVCP 148.čl. 

Ministrstvo za 
šolstvo, znanost 
in šport 

Sektor za 
izobraževanje 
odraslih 

obrazec za dovoljenje za voznika 
inštruktorja, postopek izdaje za dovoljenje 

ZVCP 149 čl 

MŠŽŠ v 
soglasju z 
ministrom 
pristojnim za 
notranje zadeve 

Sektor za 
izobraževanje 
odraslih 

program seminarjev za voznike ZVCP 171.čl. 

Ministrstvo 
šolstvo, znanost 
in šport 

lokalna skupnost prevozi otrok nad 4 km oddaljenosti od šole Zakon o OŠ (Ur 112/96) 56 či. v 
povezavi z 81 .čl. ZOFVI 
(UrL. 12/96) 

Ministrstvo za 
promet 

odredi tehnične in druge ukrepe za varnost 
otrok v bližini šol 

Zakon o varnosti cestnega 
prometa (Ur.l.30/98), 18.čl. 
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Svet za 
preventivo in 
vzgojo v 
cestnem 
prometu 
Republike 
Slovenije 

t 

proučevanje in obravnavanje 
problematike na področju varnosti 
cestnega prometa ter predlaganje 
organom, ki urejajo posamezna 
področja pomembna za varnost 
cestnega prometa, ukrepe za izboljšanje 
varnosti; 
sodelovanje z organi in organizacijami, 
ki se ukvarjajo s prometno vzgojo, 
izobraževanjem in drugimi področji 
pomembnimi za varnost prometa; 
pospeševanje prometne vzgoje in 
izobraževanje udeležencev v cestnem 
prometu, razvoj programa treninga 
varne vožnje; 
izdajanje in razširjanje prometno 
vzgojnih publikacij in drugih gradiv ter 
sodeluje s sredstvi obveščanja; 
razvijanje in spodbujanje aktivnosti 
Šolske prometne službe; 
razvijanje mednarodnega sodelovanja 
na področju preventive in vzgoje v 
cestnem prometu in sodelovanje v 
mednarodnih organizacijah; 

Zakon o varnosti cestnega 
prometa (Ur.l.30/98) 

Ministrstvo za 
notranje zadeve 

izvaja predpise in ukrepe za zagotavljanje 
čim večje varnosti cestnega prometa 

Zakon o varnosti cestnega 
prometa, čl. 13 

Ministrstvo za 
notranje zadeve 

Sektor za promet 
UUNZ 

izdaja in podaljšanje veljavnosti vozniških 
dovoljenj 

ZVCP čl. 123-136 

vozniški izpiti ZVCPčI. 151-159 

kontrolni zdravstveni pregledi voznikov ZVCP čl. 165-170 

pogoji za udeležbo vozil v prometu ZVCP čl. 172-174 

registracija vozil ZVCP čl. 175-187 

tehnični pregledi vozil ZVCP čl. 188-199 in čl. 202-206 

preizkušanje vozil ZVCP čl. 200-201 

športne in druge prireditve na cesti ZVCP čl. 207-214 

izvrševanje varnostnih in varstvenih ukrepov Zakon o izvrševanju kazenskih 
sankcij čl. 169-171 

Ministrstvo za 
notranje zadeve 

Sektor za cestni 
promet UP 

urejanje in nadzorovanje prometa na javnih 
cestah 

Zakon o organizaciji in delovnem 
področju ministrstev (Ur.l. RS, št. 
71/94) 

neposreden nadzor in urejanje prometa, 
voznikov, vozil in drugih udeležencev v 
prometu 

ZVCP čl. 14 

ogled kraja prometnih nesreč ZVCPČI. 122 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUCEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1> Naslov predloga akta: 

Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji 

21 Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega sporazuma o pridružitvi« 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki se nanašajo na predloženo gradivo: 

70 . in 71. člen Evropskega sporazuma o pridružitvi 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene: 

Obveznosti so izpolnjene v celoti. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta z navedbo 
usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno) 

Resolution of the Councii and the representatives of the Govemments of the Member States, meeting vvithin 
the Councii of 21 June 1991 on a Community programme of action on road safety 
Promoting road safety in the EU: The programme for 1997-2001 
Councii resolution of 26 June 2000 on the improvement of road safetv 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

Da. 
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c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

41 Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

Akt je usklajen s pravnimi viri ES. 

51 Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 

Ne. 

61 Ali je predlog akta preveden v kateri jezik? 

Da (angleški). 

71 Sodelovanje neodvisnih strokovnaikov (PHARE. TA1EX. Komisija ES. države članice ES, S1GMA, 
OECD. Univerza...1 

Dutch Traffic Safety Association, Huizen, Nizozemska 
Transport Research Centre, Brno, Češka 

81 Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje roka za uskladitev 

f .'' » 
/ 
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POROČILA RAČONSKEGA SODIŠČA 

0 REPOBLIKE SLOVENIJE O REVIZIJI 

POSLOVANJA ORGANIZATORJEV 

VOLILNE KAMPANIJE 

(ll.del) 

Na podlagi drugega odstavka 24.b člena zakona o volilni državni zbor 15.10.2000, ki so 26.2.2001, 5.3.2001, 7.3.2001, 
kampaniji (Ur. list RS, št. 62/94 in 17/97) objavljamo poročila 8.3.2001,9.3.2001,14.3.2001,15.3.2001,20.3.2001,21.3.2001 
Računskega sodišča Republike Slovenije o reviziji poslovanja in 3.4.2001 postala dokončana, 
organizatorjev volilne kampanije za redne volitve poslancev v 

O 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

I. del poročila Računskega sodišča Republike Slovenije o reviziji 
poslovanja organizatorjev volilne kampanije, je bil objavljen v 
Poročevalcu št. 10, dne 17. februarja 2001. 
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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: 

MIRKO JUSTIN, KOZJANSKEGA ODREDA 9, 3250 ROGAŠKA SLATINA 

za listo kandidatov: 

NEODVISNI KANDIDAT MIRKO JUSTIN 

in se je nanašala na 

poslovanje organizatorja volilne kampanje 
ZA REDNE volitve poslancev v državni zbor 

15.10.2000 

Številka: 1217-38/00-8 

Ljubljana, 7. februar 2001 

POROČILO JE POSTALO 

DNE -2£- J. J Op J 
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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, 13/93, 60/95 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; 
Rezultati glasovanja za državni zbor v volilnih enotah (Podatki 
RVK, št. 1-4/96-3/00, z dne 9.11.2000); 
Poročilo o gibanju plač za december 1999 (Uradni list RS, št. 
17/00); 
Povprečna plača I - VII 2000, h tt d ://w ww. oo v. s i/z rs/podat ki/ 
hitri/od. html: 
Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor 
(Uradni list RS, št. 98/00). 

Republiška volilna komisija je izdala poročilo o izidu volitev1, po 
katerem kandidat Mirko Justin ni bil izvoljen za poslanca, kar 
pomeni, da organizator volilne kampanje v skladu s prvim 
odstavkom 21. člena ZVolK nima pravice do povrnitve stroškov 
volilne kampanje. Prav tako si ni pridobil pravice do delnega 
povračila stroškov za organiziranje in financiranje volilne 
kampanje po drugem odstavku 21. člena ZVolK, saj na volitvah ni 
dobil 6% glasov od skupnega števila oddanih glasov v volilni 
enoti ali najmanj 2% od skupnega števila oddanih glasov v vsej 
državi. 

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 poda mnenje o zaključnem poročilu 
organizatorja volilne kampanje in o skladnosti finančnega 
poslovanja v zvezi z volilno kampanjo s predpisi ter da se ugotovi 
morebitna višina delnega povračila stroškov volilne kampanje. 

2 UGOTOVITVE 

Kratice 

RVK - Republiška volilna komisija 
ZVolK - Zakon o volilni kampanji 
ZPoIS - Zakon o političnih strankah 

1 UVOD 

Revizija je bila opravljena na podlagi drugega odstavka 24a. člena 
ZVolK. Sklep o izvedbi revizije št. 1217-38/00-3, je bil izdan dne 
18.1.2001. Na podlagi pooblastila je revizijo izvedla Terezija 
Martinec, višja revizijska sodelavka. Revizija je potekala v 
prostorih računskega sodišča v času od 23.1.2001 do 26.1.2001 
z vmesnimi prekinitvami. 

Neodvisni kandidat Mirko Justin je za redne volitve poslancev v 
Državni zbor, 15.10.2000, v smislu ZVolK, sam organiziral volilno 
kampanjo v sedmi volilni enoti. 

Računsko sodišče je po 24a. členu ZVolK opravilo revizijo 
poslovanja v zvezi s financiranjem volilne kampanje, s katero je 
preverilo: 
- višino zbranih in porabljenih sredstev za volilno kampanjo; 
- 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; 

- ali je organizator volilne kampanje v poročilih točno navedel 
podatke; 
ali je organizator upravičen do delnega povračila stroškov 
volilne kampanje. 

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

Preverjalo se je, ali vmesno in zaključno poročilo vsebujeta vse 
podatke 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 je državnemu zboru dne 5.10.2000 
predložil vmesno poročilo o volilni kampanji. Zaključno poročilo o 
volilni kampanji je organizator poslal po pošti dne 16.11.2000, 
računsko sodišče pa ga je prejelo dne 17.11.2000. 

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 to je 
do 14.11.2000. 

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. 

Organizator volilne kampanje ni sestavil vmesnega in zaključnega 
poročila o volilni kampanji na predpisanem obrazcu. Poročili ne 
vsebujeta vseh podatkov, opredeljenih v 19. členu ZVolK. 
Zaključno poročilo ni bilo predloženo računskemu sodišču v 
predpisanem roku, saj ga je organizator volilne kampanje poslal 
dne 16.11.2000, kar je dva dni prepozno. Kršen je 19. člen ZVolK 
in 1. člen Odredbe o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih 
sredstvih za volilno kampanjo. 

' Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor (Uradni list RS, 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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Organizator volilne kampanje je dne 1.9.2000 pri Banki Celje, 
d.d., Celje odprl žiro račun z oznako "Volitve 2000, neodvisni 
kandidat za poslanca - Mirko Justin". Do zaključka revizije žiro 
račun še ni bil zaprt. 

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. Žiro račun je organizator 
volilne kampanje dolžan zapreti najkasneje v treh mesecih po 
dnevu glasovanja. 

Organizator volilne kampanje ni pravočasno odprl posebnega 
žiro računa za volilno kampanjo. Račun bi moral biti odprt 
najkasneje do 31.8.2000, torej je bil odprt 1 dan prepozno. Posebni 
žiro račun za volilno kampanjo ni bil zaprt v predpisanem roku to 
je do 15.1.2001. Kršen je 18. člen ZVolK. 

Pojasnilo organizatorja volilne kampanje: 

Med revizijo je neodvisni kandidat Mirko Justin pisno pojasnil, da 
posebnega žiro računa še ni zaprl, ker še ni poravnal vseh 

Preverjeni so bili prejeti računi ter bančni izpiski. 

Pri primerjavi prejetih računov in bančnih izpiskov s podatki v 
zaključnem poročilu o volilni kampanji so bila ugotovljena naslednja 
neskladja: 

Prihodki so v zaključnem poročilu prenizko izkazani za 
9.500,00 SIT, kar se nanaša na gotovinsko plačilo računa z 
dne 25.8.2000 za volilno kampanjo. 

Odhodki so v zaključnem poročilu prenizko izkazani za 
6.622,00 SIT, kar se nanaša na: 
- plačilo DDV po računu z dne 31.10.2000 v znesku 

5.472,00 SIT, 
- plačilo bančne provizije do 25.10.2000 v znesku 1.150,00 

SIT. 
Organizator volilne kampanje ni upošteval 18. in 19. člena ZVolK, 
ker obveznosti v znesku 9.500,00 SIT ni poravnal s posebnega 
žiro računa, prihodkov v višini 9.500,00 SIT in odhodkov v znesku 
6.622,00 SIT pa ni prikazal v zaključnem poročilu. 

obveznosti, ki se nanašajo na volilno kampanjo. 

Vmesnega in zaključnega poročila ni sestavil na predpisanem 
obrazcu, ker ni dobil informacij, kje je obrazce možno dobiti. 

2.2 Zbrana in porabljena sredstva za volilno 
kampanjo 

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

Pri primerjavi vmesnega poročila z listinami, ki so bile predložene 
reviziji, je bilo ugotovljeno neskladje. Organizator volilne kampanje 
je dne 25.8.2000 z gotovino (lastna sredstva neodvisnega 
kandidata) poravnal račun za opravljeno storitev v znesku 9.500,00 
SIT. Prihodki in odhodki za ta znesek v vmesnem poročilu niso 
izkazani. 

Organizator volilne kampanje ni upošteval določil 18a. člena in 19. 
člena ZVolK, ker v vmesnem poročilu ni izkazal zbranih in 
porabljenih sredstev za volilno kampanjo v znesku 9.500,00 SIT. 

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 

Organizator volilne kampanje je do 31.12.2000 za financiranje 
volilne kampanje zbral 389 tisoč SIT. Celoten znesek se nanaša 
na lastna sredstva neodvisnega kandidata Mirka Justina. 

Organizator volilne kampanje je do 31.12.2000 porabil za volilno 
kampanjo 702.061,00 SIT.3 Od tega zneska se nanaša 
312.894,00 SIT na prejete račune za volilno kampanjo, ki v času 
revizije še niso bili plačani. 

Pri preverjanju izkazanih stroškov volilne kampanje je bilo 
ugotovljeno, da je organizator med stroški prikazal tudi račun za 
opravljeno storitev (intervju v časopisu) dne 31.12.2000 v znesku 
48.076,00 SIT in račun za opravljeno storitev (oglas v časopisu) 

Tabela 1 
Izvleček iz zaključnega poročila organizatorja volilne kampanje 

Zap. 
Št. 

Opis 
Znesek 
v SIT 

1 Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo (do 24.10.2000) 121.515 

2 
Skupna višina porabljenih sredstev za volilno kampanjo (do 
7.11.2000) 

694.959 

Vir: Zaključno poročilo organizatorja volilne kampanje 

3 694.959 SIT izkazano v zaključnem poročilu + 5.472 SIT plačilo DDV * 
1.630 SIT bančna provizija do 31.12.2000 = 702.061 SIT. 
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dne 25.10.2000 v znesku 34.272,00 SIT. Iz obeh računov izhaja, 
da je bila storitev opravljena po datumu volitev, to je po 15.10.2000, 
zato ti stroški ne bi smeli biti izkazani med stroški, ki so bili potrebni 
za izvedbo volitev glede na določila 17a. člena ZVolK. 

Med revizijo je izvajalec storitve za oba računa pisno potrdil, da 
sta bili obe objavi izvršeni do 15.10.2000. Podatki o datumu 
opravljenih storitev na računih torej niso pravilni. 

Stroški organizatorja volilne kampanje ne bi smeli preseči 
12.410.460 SIT. Organizator volilne kampanje te višine ni presegel. 

Pri preverjanju upoštevanja predpisov pri zbiranju in porabi 
sredstev za volilno kampanjo ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. 

Obrazložitev 

Na izrek mnenja so vplivale naslednje ugotovitve: 

- Vmesno in zaključno poročilo ni bilo posredovano v predpisani 
obliki. Poročili ne vsebujeta vseh podatkov, opredeljenih v 19. 
členu ZVolK. 

- Zaključno poročilo računskemu sodišču ni bilo posredovano 
pravočasno. 
Posebni žiro račun ni bil zaprt v predpisanem roku. 

- Zbrana in porabljena sredstva za volilno kampanjo so v 
vmesnem poročilu izkazana za 9.500,00 SIT prenizko. 
V zaključnem poročilu so prenizko izkazana zbrana sredstva 
za volilno kampanjo za 9.500,00 SIT, porabljena sredstva pa 
za 6.622,00 SIT. 

2 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. 

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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S 
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 24,a 
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: 

VALTER SKOK, DUPLEŠKA 5A, 2000 MARIBOR 

za listo kandidatov: 

VALTER SKOK IN SKUPINA VOLIVCEV 

in seje nanašala na 

poslovanje organizatorja volilne kampanje 
ZA REDNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR 

15.10.2000 

Številka: 1217-34/00-7 

Ljubljana, 15. februar 2001 

POROČILO JE POSTALO 
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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, 13/93, 60/95 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; 

* Rezultati glasovanja za državni zbor v volilnih enotah (Podatki 
RVK, št. 1-4/96-3/00, z dne 9.11.2000); 

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

Seznam kratic 

RVK - Republiška volilna komisija 
ZVolK - Zakon o volilni kampanji 
ZPoIS - Zakon o političnih strankah 

1 UVOD 

Revizija je bila opravljena na podlagi drugega odstavka 24a. čl. 
Zakona o volilni kampanji (ZVolK). 

Sklep o izvedbi revizije, št. 1217-34/00-3, je bil izdan dne 
18.01.2001. 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 
23.01.2001 in 02.02.2001. 

Kandidat za poslanca Valter Skok je za redne volitve poslancev v 
Državni zbor, 15.10.2000, v smislu ZVolK, sam organiziral volilno 
kampanjo v sedmi volilni enoti. 

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

višino zbranih in porabljenih sredstev za volilno kampanjo; 
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; 

- ali je organizator volilne kampanje v poročilih točno navedel 
podatke; 

- ali je organizator volilne kampanje upravičen do delnega 
povračila stroškov volilne kampanje. 

Republiška volilna komisija je izdala poročilo1 o izidu volitev, po 
katerem Valter Skok ni bil izvoljen za poslanca; kar pomeni, da v 
skladu s prvim odstavkom 21. člena ZVolK nima pravice do 
povrnitve stroškov volilne kampanje. Prav tako si ni pridobil 
pravice do delnega povračila stroškov za organiziranje in 
financiranje volilne kampanje po drugem odstavku 21. člena ZVolK, 
saj na volitvah ni dobil 6% glasov od skupnega števila oddanih 
glasov v volilni enoti ali najmanj 2% od skupnega števila oddanih 
glasov v vsej državi. 

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 poda 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. 

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. 

Organizator volilne kampanje ni sestavil vmesnega poročila (18a. 
člen ZVolK). V zaključnem poročilu niso navedeni vsi podatki, 
določeni z obrazcem št. 2 iz Odredbe, temveč je podan le podatek 
o stroških volilne kampanje. 

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. 
čl. ZVolK. Zadnji dan za oddajo poročila je bil 14.11.2000. 
Ugotovljeno je bilo, da je bilo zaključno poročilo predloženo 
Računskemu sodišču 20.10.2000, kar pomeni, da je bilo zaključno 
poročilo 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). 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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Preverilo se je, ali je organizator volilne kampanje pravočasno 
odprl in zaprl poseben žiro račun. (18. čl. ZVolK) Organizator 
volilne kampanje ni odprl posebnega žiro računa za volilno 
kampanjo 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. 

Ugotovljeno je bilo, da organizator državnemu zboru ni dostavil 
vmesnega poročila. 

Organizator volilne kampanje je v zaključnem poročilu z dne 
20.10.2000 navedel le znesek porabljenih sredstev v višini 33.800 
SIT. Po datumu poročila je organizator plačal še dva stroška v 
skupni vrednosti 17.850 SIT, ki pa nista navedena v poročilu. 
Tako skupna višina porabljenih sredstev volilne kampanje znaša 
51.650 SIT. 

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

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. 

Vsa porabljena sredstva za volilno kampanjo je prispeval sam 
kot fizična oseba. 

Organizator volilne kampanje ni zbral sredstev, ki jih je namenil 
za volilno kampanjo, na posebnem žiro računu in stroškov volilne 

kampanje ni poravnal s posebnega žiro računa, kot to zahteva 
18.ČI. ZVolK. 

Stroški organizatorja volilne kampanje za izvedbo volilne kampanje 
ne bi smeli presegati 12.410.460 SIT, vključno z morebitnimi popusti 
in oprostitvami plačil po 17a. členu ZVolK. Organizator volilne 
kampanje dovoljene višine stroškov za izvedbo volilne kampanje 
ni presegel. 

3 MNENJE 

Računsko sodišče Republike Slovenije izreka organizatorju volilne 
kampanje za poslovanje v zvezi s financiranjem volitev v Državni 
zbor dne 15.10.2000 mnenje s pridržkom: 

Z revizijo so bile ugotovljene naslednje nepravilnosti pri poslovanju 
organizatorja volilne kampanje, ki so vplivale na izrečeno mnenje: 

organizator volilne kampanje ni odprl posebnega žiro računa 
ter tako ni zbral sredstev in ni poravnal stroškov volilne 
kampanje s posebnega žiro računa (18. člen ZVolK); 
vmesno poročilo ni bilo predloženo državnemu zboru (18a. 
člen ZVolK); 
zaključno poročilu ni vsebovalo vseh podatkov, kot je 
predvideno z 19. členom ZVolK in z Odredbo o obrazcih poročil 
o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. 

Pravni pouk: Na to predhodno poročilo lahko organizator volilne 
kampanje v skladu s 1. odst. 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 c. 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 organizatoiju volilne kampanje: 

SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SLOVENIJE 

za listo kandidatov: 

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SLOVENIJE 

in seje nanašala na 

POSLOVANJE organizatorja volilne kampanje 
ZA REDNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR 

15.10.2000 

Številka: 1217-29/00-7 

Ljubljana, 15. februar 2001 

POROČILO JE POSTALO DOKONČNO 

n M F 2) ■ ?O04 

21. april 2001 59 poročevalec, št. 28 



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 - ZVoiK (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, 13/93, 60/95 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; 
Rezultati glasovanja za državni zbor v volilnih enotah (Podatki 
RVK, št. 1-4/96-3/00, z dne 9.11.2000); 
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). 

Kratice 

RVK - Republiška volilna komisija 
ZVolK - Zakon o volilni kampanji 
ZPoIS - Zakon o političnih strankah 
SDA Slovenije - Stranka demokratske akcije Slovenije 

1 UVOD 

Revizija je bila opravljena na podlagi drugega odstavka 24a. člena 
ZVolK. Sklep o izvedbi revizije št. 1217-29/00-3, je bil izdan dne 
18.1.2001. Na podlagi pooblastila sta revizijo izvedli Terezija 
Martinec, višja revizijska sodelavka in Romana Novak, revizijska 
asistentka. Revizija je potekala v prostorih računskega sodišča v 
času od 24.1.2001 do 1.2.2001 z vmesnimi prekinitvami. 

Politična stranka SDA Slovenije je za redne volitve poslancev v 
Državni zbor, 15.10.2000, v smislu ZVolK, organizirala volilno 
kampanjo v petih volilnih enotah za listo kandidatov Stranka 
demokratske akcije. 

Računsko sodišče je po 24a. členu ZVolK opravilo revizijo 
poslovanja v zvezi s financiranjem volilne kampanje, s katero je 
preverilo: 
- višino zbranih in porabljenih sredstev za volilno kampanjo; 

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; 
ali je organizator volilne kampanje v poročilih točno navedel 
podatke; 
ali je organizator upravičen do delnega povračila stroškov 
volilne kampanje. 

Republiška volilna komisija je izdala poročilo o izidu volitev, po 
katerem listi kandidatov SDA Slovenije niso pripadli mandati za 
poslance v državnem zboru. S takim izidom glasovanja si SDA 
Slovenije, kot organizator volilne kampanje, ni pridobila pravice 
do delnega povračila stroškov za organiziranje volilne kampanje 
po prvem odstavku 21. člena ZVolK. Prav tako si ni pridobila 
pravice do delnega povračila stroškov za organiziranje in 
financiranje volilne kampanje po drugem odstavku 21. člena ZVolK, 
saj na volitvah ni dobila 6% glasov od skupnega števila oddanih 
glasov v volilni enoti ali najmanj 2% od skupnega števila oddanih 
glasov v vsej državi. 

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 revidiranja1 poda mnenje o zaključnem poročilu 
organizatorja volilne kampanje in o skladnosti finančnega 
poslovanja v zvezi z volilno kampanjo s predpisi. 

Za izvedbo volilne kampanje je bil odgovoren Šefik Žilič. 

2 UGOTOVITVE 

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

Organizator volilne kampanje je državnemu zboru dne 5.10.2000 
predložil vmesno poročilo o volilni kampanji. Zaključno poročilo o 
volilni kampanji je organizator predložil računskemu sodišču šele 
na zahtevo revizije dne 19.1.2001. 

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 to je do 
14.11.2000. 

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. 

Organizator volilne kampanje ni sestavil vmesnega in zaključnega 
poročila o volilni kampanji na predpisanem obrazcu. Poročili ne 
vsebujeta vseh podatkov, opredeljenih v 19. členu ZVolK. 
Zaključnega poročila ni predložil računskemu sodišču pravočasno. 
Kršen je 19. člen ZVolK in 1. člen Odredbe o obrazcih poročil o 
zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. 

' 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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Organizator volilne kampanje je dne 31.8.2000 pri Agenciji 
Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica Ljubljana (v 
nadaljevanju APP) odprl žiro račun z oznako "Stranka 
demokratske akcije Slovenije - volitve 2000". Po obvestilu APP - 
centrala Ljubljana z dne 18.11.2000, je bil posebni žiro račun 
zaprt dne 3.11.2000. 

Organizator volilne kampanje je pravočasno odprl in zaprl posebni 
žiro račun za volilno kampanjo. 

2.1 Zbrana in porabljena sredstva za volilno 
kampanjo 

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

Pri preverjanju točnosti vmesnega poročila niso bile ugotovljene 
nepravilnosti. 

V zaključnem poročilu o volilni kampanji z dne 12.11.2000 so 
navedeni naslednji podatki: 
- prihodki 268.000,00 SIT 
- odhodki 267.726,76 SIT 
- razlika 271,76 SIT 

Preverjeni so bili izpiski APP ter prejeti računi in potni nalog. 

Pri primerjavi prejetih računov in izpiskov APP s podatki v 
zaključnem poročilu o volilni kampanji ni bilo ugotovljenega 
neskladja. 

Organizator volilne kampanje ni prenesel sredstev iz rednega 
žiro računa stranke na posebni žiro račun za volilno kampanjo. 

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

Revizijske ugotovitve: 

- Iz izpiska APP št. 11 je razvidno, da je organizator volilne 
kampanje unovčil ček za 53.306,00 SIT. V izpisu prihodkov in 
odhodkov SDA Slovenije z dne 24.1.2001 je navedena poraba 
teh sredstev za gotovinsko plačilo dveh računov pošti v 
skupnem znesku 31.348,00 SIT in gotovinsko izplačilo na 
podlagi obračuna potnih stroškov v znesku 21.958,00 SIT. 
Reviziji niso bile predložene blagajniške listine (blagajniški 
izdatki) ali druga dokazila, iz katerih bi bilo razvidno, da je bila 
gotovina porabljena za navedeni namen. Tudi na obračunu 
potnih stroškov ni podpisa prejemnika gotovine. 

Med revizijo je predlagatelj obračuna potnih stroškov dne 
2.2.2001 pisno zagotovil, da je prejel gotovino v znesku 
21.958,00 SIT. 

V kodeksu računovodskih načel je kot izhodiščno računovodsko 
načelo opredeljeno načelo urejenosti. Računovodstvo mora 
zagotavljati zanesljive in jasne računovodske listine, poslovne 
knjige, računovodske izkaze in poročila. 

V 7. členu Zakona o računovodstvu (ZR) so opredeljene pomožne 
knjige, ki so jih dolžne voditi pravne osebe. Obvezna pomožna 
knjiga je tudi blagajniški dnevnik. 

Organizator volilne kampanje ni upošteval 7. člena ZR in 
računovodskega načela urejenosti, ker ni zagotovil ustreznih listin 
(blagajniški prejemki in izdatki), ki bi dokazovale, da je bila gotovina 
v znesku 53.306,00 SIT izplačana za plačilo dveh računov in za 
povračilo potnih stroškov. 

Organizator je med odhodki volilne kampanje prikazal plačilo 
računa št. 17173/2000 v znesku 5.712,00 SIT, ki se nanaša 
na objavo grafične podobe in izreka odločbe v Uradnem listu 
RS. 

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

Izdatki za objavo v uradnem listu, ki se nanaša na politično stranko 
in ne na volilno kampanjo, ne bi smeli biti prikazani kot odhodek 
za volilno kampanjo glede na določila 17a. člena ZVolK. 

Stroški organizatorja volilne kampanje za izvedbo volilne kampanje 
ne bi smeli presegati 55.069.620 SIT, vključno z morebitnimi popusti 
in oprostitvami plačil po 17a. členu ZVolK. Organizator volilne 
kampanje dovoljene višine stroškov za izvedbo volilne kampanje 
ni presegel. 

Zaključek: 

Organizator volilne kampanje je v zaključnem poročilu izkazal za 
5.712,00 SIT previsoke odhodke, ker ni upošteval 17a. člena 
ZVolK. 

Organizator volilne kampanje ni upošteval 7. člena ZR in 
računovodskega načela urejenosti, ker ni zagotovil ustreznih 
blagajniških listin, ki bi dokazovale, da je bila gotovina v znesku 
53.306,00 SIT izplačana za plačilo dveh računov in za povračilo 
potnih stroškov. 

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: 

- Vmesno in zaključno poročilo ni bilo posredovano v predpisani 
obliki. Poročili ne vsebujeta vseh podatkov, opredeljenih v 19. 
členu ZVolK. 
Zaključno poročilo računskemu sodišču ni bilo posredovano 
pravočasno. 
V zaključnem poročilu so previsoko izkazana porabljena 
sredstva za volilno kampanjo za 5.712,00 SIT. 
Reviziji niso bile predložene blagajniške listine, ki bi dokazovale 
porabo gotovine v znesku 53.306,00 SIT za volilno kampanjo. 

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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s 
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: 

HINKO STAKNE, MATIJA GUBCA 4/A, 3325 ŠOŠTANJ 

za listo kandidatov: 

IZUMITELJ HINKO STAKNE 

in seje nanašala na 

POSLOVANJE ORGANIZATORJA VOLILNE KAMPANJE 
ZA REDNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR 

15.10.2000 

Številka: 1217-33/00-8 

Ljubljana, 19. februar 2001 

POKOOLO JE POSULO 00X1 
r. 3. sooi 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; 

* Rezultati glasovanja za državni zbor v volilnih enotah (Podatki 
RVK, št. 1-4/96-3/00, z dne 9.11.2000); 

* Poročilo o gibanju plač za december 1999 (Uradni list RS, št. 
17/00); 
Povprečna plača I - VII 2000, http://www.qov.si/zrs/Dodatki/ 
hitri/od.html; 

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

ali je organizator volilne kampanje upravičen do delnega 
povračila stroškov volilne kampanje. 

Republiška volilna kampanja (RVK) je izdala poročilo' o izidu 
volitev, po katerem Hinko Stakne ni bil izvoljen za poslanca, kar 
pomeni, da kot organizator volilne kampanje v skladu s prvim 
odstavkom 21. člena ZVolK nima pravice do povrnitve stroškov 
volilne kampanje. Prav tako si ni pridobil pravice do delnega 
povračila stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje 
po drugem odstavku 21. člena ZVolK, saj na volitvah ni dobil 6% 
glasov od skupnega števila oddanih glasov v volilni enoti ali najmanj 
2% od skupnega števila oddanih glasov v vsej državi. 

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 poda mnenje o zaključnem poročilu in o 
pravilnosti finančnega poslovanja v zvezi z volilno kampanjo ter 
da se ugotovi morebitna višina delnega povračila stroškov volilne 
kampanje, do katere bi bil organizator upravičen. 

Seznam kratic 

RVK - Republiška volilna komisija 
ZPoIS - Zakon o političnih strankah 
ZVolK - Zakon o volilni kampanji 

1 UVOD 

Revizija je bila opravljena na podlagi drugega odstavka 24a. člena 
ZVolK. Sklep o izvedbi revizije, št. 1217-33/00-3, je bil izdan dne 
18.1.2001. Na podlagi pooblastila sta revizijo izvedla Jelka Zimšek, 
revizijska sodelavka in Emil Sinanoski, revizijski asistent. Preglea 
pri organizatorju volilne kampanje se je pričel 19.1.2001 in končal 
2.2.2001. 

Kandidat za poslanca Hinko Stakne je za redne volitve poslancev 
v Državni zbor, 15.10.2000, v smislu ZVolK, sam organiziral volilno 
kampanjo v peti volilni enoti. 

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

višino zbranih in porabljenih sredstev za volilno kampanjo; 
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; 
ali je organizator volilne kampanje v poročilih točno navedel 
podatke; 

2 UGOTOVITVE 

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

Prev.erjalo 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 RS in 
Računskemu sodišču RS. 

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 
zaključno poročilo Računskemu sodišču in Državnemu zboru 
v predpisanem roku, t.j. najpozneje v tridesetih dneh po dnevu 
glasovanja, kot določa 19. člen ZVolK. 

Organizator volilne kampanje ni ravnal v skladu z navedenima 
členoma ZVolK, saj ni oddal vmesnega niti zaključnega poročila. 
Organizator volilne kampanje prav tako ni ravnal v skladu z 18. 
členom ZVolK, ker ni odprl posebnega žiro računa "za volilno 
kampanjo". 

2.2 Zbrana in porabljena sredstva za volilno 
kampanjo 

Organizator volilne kampanje ni zbiral sredstev od pravnih ali 
fizičnih oseb in je vse stroške volilne kampanje plačal sam. Glede 
na dokumentacijo, ki jo je po poteku roka za oddajo zaključnega 
poročila, na zahtevo računskega sodišča, predložil organizator 

1 Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor (Ur.l. RS, št. 98/00) 
'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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volilne kampanje, so stroški volilne kampanje znašali 196.080,00 
SIT. Pri preverjanju je bilo ugotovljeno, da so predloženi računi 
predstavljali dejansko stroške volilne kampanje. 

Na podlagi podatkov, ki smo jih pridobili od medijev glede stroškov 
oglaševanja, smo preizkusili pravilnost v posredovani 
dokumentaciji. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. 

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 in porabo sredstev 
za volilno kampanjo. 

Stroški organizatorja volilne kampanje za izvedbo volilne kampanje 
ne bi smeli presegati 1.001.940,00 SIT vključno s popusti. 
Organizator volilne kampanje dovoljene višine stroškov za izvedbo 
volilne kampanje ni presegel. 

III. MNENJE 

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

Obrazložitev 

Na izrek mnenja so vplivale naslednje ugotovitve: 

- Organizator volilne kampanje ni predložil vmesnega poročila 
Državnemu zboru, kar je v nasprotju z 18a. členom ZVolK. 
Organizator ni odprl posebnega žiro računa za volilno 
kampanjo in tako ni zbral sredstev in ni poravnal stroškov 
volilne kampanje s posebnega žiro računa, kar je v nasprotju 
z 18. členom ZVolK. 

- Organizator ni predložil zaključnega poročila Državnemu 
zboru in Računskemu sodišču, kar je v nasprotju z 19. členom 
ZVolK. 

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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s 
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: 

DRAGICA BAČANI, TITOVA CESTA 21,2000 MARIBOR 

za listo kandidatov: 

GLAS ŽENSK SLOVENIJE 

in seje nanašala na 

POSLOVANJE ORGANIZATORJA VOLILNE KAMPANJE 
ZA REDNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR 

15.10.2000 

Številka: 1217-31/00-7 

Ljubljana, 19. februar 2001 

POROČILO JE POSTALO DOKONČNO 
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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; 
Rezultati glasovanja za državni zbor v volilnih enotah (Podatki 
RVK, št. 1-4/96-3/00, z dne 9.11.2000); 

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

* Povprečna plača I - 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). 

Seznam kratic 

RVK - Republiška volilna komisija 
ZVolK - Zakon o volilni kampanji 
ZPoIS - Zakon o političnih strankah 

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. ali je organizator volilne kampanje upravičen do delnega 
povračila stroškov volilne kampanje. 

Republiška volilna komisija (RVK) je izdala poročilo' o izidu volitev, 
po katerem listi kandidatov Glas žensk Slovenije niso pripadli 
mandati za poslance v državnem zboru. S takim izidom glasovanja 
organizatorka volilne kampanje ni pridobila pravice do delnega 
povračila stroškov za organiziranje volilne kampanje po prvem 
odstavku 21. člena ZVolK. Prav tako si ni pridobila pravice do 
delnega povračila stroškov za organiziranje in financiranje volilne 
kampanje po drugem odstavku 21. člena ZVolK, saj lista kandidatov 
ni dobila 6% glasov od skupnega števila oddanih glasov v volilni 
enoti ali najmanj 2% od skupnega števila oddanih glasov v vsej 
državi. 

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. 

2 UGOTOVITVE 

1 UVOD 

Revizija je bila opravljena na podlagi drugega odstavka 24a. člena 
ZVolK. Sklep o izvedbi revizije, št. 1217-31/00-3, je bil izdan dne 
19.01.2001. 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 
22.01.2001 in 07.02.2001. 

Dragica Bačani je za politično stranko Glas žensk Slovenije, za 
redne volitve poslancev v Državni zbor, 15.10.2000, v smislu 
ZVolK, organizirala volilno kampanjo v treh volilnih enotah za listo 
kandidatov Glas žensk Slovenije. 

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 

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 organizatorka volilne kampanje ni 
predložila vmesnega in zaključnega poročila. 

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 Državnemu zboru ni bilo predloženo. 

Preverilo se je, ali je organizatorka volilne kampanje predložila 
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 zaključno poročilo ni bilo predloženo 
Računskemu sodišču. 

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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Preverilo se je, ali je organizatorka volilne kampanje pravočasno 
odprla poseben žiro račun (18. člen ZVolK). Na podlagi podatkov 
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet je Računsko 
sodišče ugotovilo, da je bil dne 31.08.2000 odprt žiro račun št. 
51800-685-72023 z imenom »Dragica Bačani -Za volilno 
kampanjo«. Poseben žiro račun je bil odprt pravočasno 
(najkasneje 45 pred dnevom glasovanja). 

V času revizije je rok za zaprtje posebnega žiro računa že potekel 
(predpisani rok je 15.01.2001 - 18. člen ZVolK). Po podatkih 
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet (APP) je posebni 
ŽR zaprt 25. 01. 2001. Posebni žiro račun je bil zaprt 10 dni 
prepozno. 

2.2 Zbrana in porabljena sredstva za volilno 
kampanjo 

Zaključno poročilo organizatorke volilne kampanje Državnemu 
zboru in Računskemu sodišču ni bilo predloženo. Zato je računsko 
sodišče ugotavljalo višino zbranih in porabljenih sredstev za volilno 
kampanjo na podlagi dokumentacije organizatorke volilne 
kampanje, podatkov, ki so bili pridobljeni od medijev glede stroškov 
oglaševanja in podatkov Agencije Republike Slovenije za plačilni 
promet. 

Z revizijo je bilo ugotovljeno, da so stroški volilne kampanje znašali 
276.473 SIT. Od tega zneska strošek v višini 56.508 SIT še ni 
poravnan. 

2.3 Upoštevanje predpisov pri financiranju volilne 
kampanje 

Računsko sodišče je preizkušalo ali je organizatorka volilne 
kampanje pridobila in porabila sredstva za volilno kampanjo v 
skladu z ZPoIS in ZVolK. 

Ugotovljeno je bilo, da organizatorka volilne kampanje vseh 
sredstev namenjenih za volilno kampanjo ni zbrala na posebnem 
žiro računu. Prav tako je bilo ugotovljeno, da stroški volilne 
kampanje v višini 80.000 SIT niso bili poravnani s posebnega žiro 
računa, kar je v nasprotju z 18 členom ZVolK. 

Stroški organizatorke volilne kampanje za izvedbo volilne 
kampanje ne bi smeli presegati 34.795.920 SIT, vključno z 

morebitnimi popusti in oprostitvami plačil po 17a. členu ZVolK. 
Organizatorka volilne kampanje ni presegla dovoljene višine 
stroškov za izvedbo volilne kampanje. 

3 MNENJE 

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

Obrazložitev 

Na izrek mnenja so vplivale naslednje ugotovitve: 

Organizatorka volilne kampanje ni predložila državnemu zboru 
vmesnega poročila, kar je v nasprotju z 18a. členom ZVolK. 
Organizatorka volilne kampanje ni predložila zaključnega 
poročila, kar je v nasprotju z 19. členom ZVolK. 
Organizatorka volilna kampanje na posebnem žiro računu ni 
zbrala in z njega ni poravnala stroškov volilne kampanje v 
višini 80.000 SIT, kar je v nasprotju z 18. členom ZVolK. 
Organizatorka volilne kampanje je poseben žiro račun za 
volilno kampanjo zaprla deset dni prepozno, kar je v nasprotju 
z 18. členom ZVolK. 

***** 

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 

kije bila izvedena pri organizatorju volilne kampanje: 

PETER ČRTOMIR GORJANC, JAVORNIK 7, 

2390 RAVNE NA KOROŠKEM 

za listo kandidatov: 

PETER - ČRTOMIR GORJANC 

in seje nanašala na: 

POSLOVANJE ORGANIZATORJA VOLILNE KAMPANJE 
ZA REDNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR 

15.10.2000 

Številka: 1217-39/00-9 

Ljubljana, 20. februar 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; 
Rezultati glasovanja za državni zbor v volilnih enotah (Podatki 
RVK, št. 1-4/96-3/00, z dne 9.11.2000); 

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

* Povprečna plača I - VII 2000, htt d ://w ww. po 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 
ZVolK - Zakon o volilni kampanji 
ZPoIS - Zakon o političnih strankah 

1 UVOD 

Revizija je bila opravljena na podlagi drugega odstavka 24a. člena 
ZVolK. Sklep o izvedbi revizije, št. 1217-39/00-3 je bil izdan dne 
18.1.2001. Na podlagi pooblastila je revizijo izvedel Branko Habjan, 
revizijski sodelavec. Revizija je potekala v prostorih Računskega 
sodišča, dne 6.2.2001 pa pri organizatorju volilne kampanje doma. 
Pregled se je pričel 30.1.2001 in bil končan 15.2.2001. 

Kandidat za poslanca Peter-Črtomir Gorjanc je za volitve 
poslancev v Državni zbor, 15.10.2000, v smislu zakona o volilni 
kampanji (ZVolK), sam organiziral volilno kampanjo v V. volilni 
enoti. 

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. ali je organizator volilne kampanje upravičen do delnega 
povračila stroškov volilne kampanje. 

Republiška volilna komisija (RVK) je izdala poročilo1 o izidu volitev, 
po katerem Peter-Črtomir Gorjanc ni bil izvoljen za poslanca, kar 
pomeni, da si ni pridobil pravice do povrnitve stroškov za 
organiziranje in financiranje volilne kampanje po prvem odstavku 
21. člena ZVolK. Prav tako si ni pridobil pravice do delnega 
povračila stroškov po drugem odstavku 21. člena ZVolK, saj na 
volitvah ni dobil 6 % glasov od skupnega števila oddanih glasov v 
volilni enoti ali najmanj 2 % od skupnega števila oddanih glasov v 
vsej državi. 

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 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 revidiranja2 poda mnenje o zaključnem 
poročilu in o pravilnosti finančnega poslovanja v zvezi z volilno 
kampanjo ter da se ugotovi morebitna višina delnega povračila 
stroškov volilne kampanje, do katerega bi bil organizator 
upravičen. 

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 ni bilo posredovano Državnemu zboru. 

Dne 17.11.2000 je revidiranec predložil Računskemu sodišču 
zaključno poročilo. ZVolK predpisuje rok za predložitev 30 dni po 
dnevu glasovanja, ki je potekel 14.11.2000. Zaključno poročilo je 
bilo predloženo računskemu sodišču 3 dni prepozno. Zaključno 
poročilo ni bilo sestavljeno v predpisani obliki in ni vsebovalo 
vseh podatkov, ki jih predpisuje Odredba o obrazcih poročil o 
zbranih in porabljenih sredstev za volilno kampanjo. 

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.: 51830-685- 
0072018, z oznako" Samostojni kandidat Peter-Črtomir Gorjanc", 
odprt dne 28.8.2000. Zaprt pa je bil 24.1.2001. 

Poseben žiro račun je bil pri APP odprt v predpisanem roku, zaprt 
pa je bil 9 dni prepozno. 

' 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 

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

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 _ 

2 Skupna višina porabljenih sredstev za volilno kampanjo 95.567 
Vir: Zaključno poročilo organizatorke volilne kampanje 

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 
v pregled, ni bilo odkritih nepravilnosti. 

Organizator volilne kampanje ima še za 23.800 SIT neporavnanih 
obveznosti. 

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. 

18. člen ZVolK 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 tem 
posebnem računu. Vse stroške volilne kampanje mora organizator 
volilne kampanje poravnati izključno s tega žiro računa. 
Ugotovljeno je bilo, da je organizator volilne kampanje strošek za 
tiskanje plakatov v višini 7.000 SIT plačal z gotovino, mimo 
posebnega žiro računa. 

Stroški organizatorja volilne kampanje za izvedbo volilne kampanje 
ne bi smeli presegati 12.280.860 SIT. Organizator volilne kampanje 
ni presegel dovoljene višine stroškov za izvedbo volilne kampanje. 

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 poročilo ni bilo predloženo Državnemu zboru, kar je 
nasprotju z 18a. členom ZVolK. 

- Zaključno poročilo ni vsebovalo vseh podatkov, kot je 
predvideno z 19. členom ZVolK in z Odredbo o obrazcih poročil 
o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. 
Vsa finančna sredstva, ki jih je organizator volilne kampanje 
namenil za financiranje volilne kampanje niso bila zbrana na 
posebnem žiro računu in vsi stroški volilne kampanje niso 
bilo poravnani izključno s tega računa. Organizatorje poravnal 
strošek volilne kampanje v višini 7.000 SIT mimo posebnega 
žiro računa, z gotovino, kar je nasprotju z 18. členom ZVolK. 
Poseben žiro račun je bil zaprt 9 dni prepozno, kar je v 
nasprotju z 18. členom ZVolK. 

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 DOI| 

DNF 3. 3. Jop A 

I/ 

RAČUNSKO SODISCE 
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 organizatoiju volilne kampanje: 

DEŽELNA STRANKA ŠTAJERSKE 

za listo kandidatov: 

DEŽELNA STRANKA ŠTAJERSKE 

in seje nanašala na: 

f 
POSLOVANJE ORGANIZATORJA VOLILNE KAMPANJE 

ZA REDNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR 
15.10.2000 

Številka: 1217-32/00-8 

Ljubljana, 16. februarja 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; 
Rezultati glasovanja za državni zbor v volilnih enotah (Podatki 
RVK, št. 1-4/96-3/00, z dne 9.11.2000); 
Poročilo o gibanju plač za december 1999 (Uradni list RS, št. 
17/00); 

* Povprečna plača I - VII 2000, http://www.gov.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 

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. 

Republiška volilna komisija je izdala poročilo1 o izidu volitev, po 
katerem listi kandidatov DSŠ niso pripadli mandati za poslance v 
državnem zboru. S takim izidom glasovanja, kot organizator volilne 
kampanje, ni pridobila pravice do delnega povračila stroškov za 
organiziranje volilne kampanje po prvem odstavku 21. člena ZVolK. 
Prav tako ni pridobila pravice do delnega povračila stroškov za 
organiziranje in financiranje volilne kampanje po drugem odstavku 
21. člena ZVolK, saj na volitvah ni dobila 6 % glasov od skupnega 
števila oddanih glasov v volilni enoti ali najmanj 2 % od skupnega 
števila oddanih glasov v vsej državi. 

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 revidiranja2 poda mnenje o zaključnem 
poročilu in o pravilnosti finančnega poslovanja v zvezi z volilno 
kampanjo ter da se ugotovi morebitna višina delnega povračila 
stroškov volilne kampanje, do katerega bi bil organizator 
upravičen. 

Za izvedbo volilne kampanje sta bila odgovorna Danijel Jakelj in 
Darja Jug. 

2 UGOTOVITVE 

1 UVOD 

Revizija je bila opravljena na podlagi prvega odstavka 24a. člena 
ZVolK. Sklep o izvedbi revizije, št. 1217-32/00-3 je bil izdan dne 
19.1.2001. Na podlagi pooblastila sta revizijo izvedla Jože Farič, 
višji revizijski sodelavec in Mojca Jelen, revizijska asistentka. 
Revizija je potekala deloma pri organizatorju volilne kampanje in 
deloma v prostorih Računskega sodišča. Pregled se je pričel 
30.1.2001 in je bil končan 6.2.2001. 

Politična stranka Deželna stranka Štajerske, Smetanova ul. 53 
Maribor, je za redne volitve poslancev v Državni zbor, 15.10.2000, 
v smislu ZVolK, organizirala volilno kampanjo v VII. in VIII. volilni 
enoti za listo kandidatov Deželna stranka Štajerske (DSŠ). 

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; 

2.1. 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 organizator volilne kampanje predložil 
vmesno poročilo Državnemu zboru v predpisanem roku, t.j. enajsti 
dan pred dnevom volitev, kot določa 18a. člen ZVolK. Vmesno 
poročilo Državnemu zboru ni bilo predloženo. 

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. Organizator 
volilne kampanje je zaključno poročilo oddal priporočeno na pošti 
15.11.2000, kar pomeni, da je bilo poročilo predloženo en dan 
prepozno. 

1 Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor (Uradni list, št. 98/ 
00). 
: 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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Zaključno poročilo ni bilo posredovano v obliki predpisanega 
obrazca in ni vsebovalo vseh podatkov, ki jih zahteva 19. člen 
ZVolK in Odredba o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih 
sredstvih za volilno kampanjo. 

Preverilo se je, ali je organizator volilne kampanje pravočasno 
odprl (do 31.8.2000) in zaprl (do 15.1.2001) poseben žiro račun 
(18. člen Z Vol K). 

Na podlagi podatkov Agencije Republike Slovenije za plačilni 
promet (APP) se je ugotovilo, da je bil žiro račun št.: 51800-678- 
20007, z oznako " Deželna stranka Štajerske - za volilno 
kampanjo", odprt pravočasno, medtem ko je bil zaprt 25.01.2001, 
kar pomeni deset dni prepozno. 

2.2 Zbrana in porabljena sredstva za volilno 
kampanjo 

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

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

Organizator volilne kampanje je v zaključnem poročilu izkazal, 
da ni zbral in porabil finančnih sredstev za volilno kampanjo. Na 
podlagi podatkov APP o kumulativnem prometu na posebnem 
žiro računu in na podlagi podatkov, ki smo jih pridobili od medijev 
glede stroškov oglaševanja smo preizkusili pravilnost v poročilih 
izkazanih podatkov. Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. 

Z revizijo poslovanja v zvezi z volilno kampanjo niso bila odkrita 
odstopanja od predpisov, ki urejajo pridobivanje in porabo sredstev 
za volilno kampanjo, saj organizator volilne kampanje ni zbral niti 
porabil nobenih finančnih sredstev. 

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 poročilo ni bilo predloženo Državnemu zboru, kar je 
v nasprotju z 18a. členom ZVolK. 
Zaključno poročilo je bilo Računskemu sodišču posredovano 
en dan prepozno, kar je v nasprotju z 19. členom ZVolK. 
Končno poročilo ni vsebovalo vseh podatkov, kot je določeno 
z 19. členom ZVolK in Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in 
porabljenih sredstev za volilno kampanjo. 
Poseben žiro račun za volitve je bil zaprt 10 dni prepozno, kar 
je v nasprotju z 18. členom ZVolK. 

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. 

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 

nMP ■ fco-s 

8 
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 POROČrLO O REVIZIJI 

ki je bila izvedena pri organizatorju volilne kampanje: 

NOVA STRANKA 

za listo kandidatov: 

NOVA STRANKA 

in se je nanašala na 

POSLOVANJE ORGANIZATORJA VOLILNE KAMPANJE 
ZA REDNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR 

15.10.2000 

Številka: 1217-27/00-7 

Ljubljana, 26. februar 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; 

* Rezultati glasovanja za državni zbor v volilnih enotah (Podatki 
RVK, št. 1-4/96-3/00, z dne 9.11.2000); 
Poročilo o gibanju plač za december 1999 (Uradni list RS, št. 
17/00); 

" Povprečna plača I - VII i:000, httD://www.gov.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 
NOVA - NOVA STRANKA 
ZVolK - Zakon o volilni kampanji 
ZPoIS - Zakon o političnih strankah 

1 UVOD 

Revizija je bila opravljena na podlagi drugega odstavka 24a. člena 
ZVolK. Sklep o izvedbi revizije, št. 1217-27/00-3, je bil izdan dne 
17.1.2001. Na podlagi pooblastila sta revizijo izvedli Nataša 
Pečenko, revizijska sodelavka in Jerneja Vrabič, revizijska 
asistentka. Pregled pri organizatorju volilne kampanje se je pričel 
24.1.2001 in končal 7.2.2001. 

Politična stranka NOVA 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 NOVA 
STRANKA. 

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. ali je organizator volilne kampanje upravičen do povračila 
stroškov volilne kampanje. 

Republiška volilna komisija je izdala poročilo' o izidu volitev, po 
katerem listi kandidatov NOVA STRANKA niso pripadli mandati 
za poslance, kar pomeni, da organizator volilne kampanje v skladu 
s prvim odstavkom 21. člena ZVolK nima pravice do povrnitve 
stroškov volilne kampanje. Prav tako si ni pridobil pravice do 
delnega povračila stroškov za organiziranje in financiranje volilne 
kampanje po drugem odstavku 21. člena ZVolK, saj na volitvah ni 
dobil 6% glasov od skupnega števila oddanih glasov v volilni enoti 
ali najmanj 2 % od skupnega števila oddanih glasov v vsej državi. 

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 
morebitna višina delnega povračila stroškov volilne kampanje, 
do katerega bi bil organizator upravičen. 

Za izvedbo volilne kampanje je bil odgovoren Gorazd Drevenšek 

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. 
Oblika zaključnega poročila ni bila skladna s predpisanimi obrazci, 
zato poročilo ni vsebovalo vseh podatkov. 

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 zaključnemu poročilu ni predložil poročila o poslovanju 
prek računa, iz katerega je prenesel sredstva na posebni žiro 
račun za volilno kampanjo. 

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 
19. člena ZVolK. Zadnji dan za oddajo poročila je bil 14.11.2000. 

' Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor (Uradni list, št. 98/ 
00). 
'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 je bilo zaključno poročilo predloženo 
Računskemu sodišču RS v predpisanem roku. 

Preverilo se je, ali je organizator volilne kampanje pravočasno 
odprl in zaprl poseben žiro račun. Organizator je bil skladno s 
določili 18. člena ZvolK dolžan odpreti poseben žiro račun 
najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja in ga zapreti najkasneje 
v treh mesecih po dnevu glasovanja. Na podlagi obvestil Agencije 
Republike Slovenije za plačilni promet je Računsko sodišče 
ugotovilo, daje bil dne 23.08.2000 odprt žiro račun št. 50106-678- 
803122 z imenom NOVA STRANKA - NOVA - VOLITVE 2000, ki 
ga je organizator volilne kampanje zaprl dne 11.1.2001. Poseben 
žiro račun je bil pravočasno odprt in zaprt. 

Tabela 1 

Organizator volilne kampanje je v zaključnem poročilu navedel 
podatek o skupni višini zbranih sredstev v znesku 3.200.735 SIT 
in porabljenih sredstev v znesku 4.653.357 SIT do 14.11.2000. 

Organizator volilne kampanje je pravilno prikazal prihodke (prilive) 
na posebnem žiro računu. 

Da bi potrdili prikazani znesek odhodkov, smo preverili vse 
vknjižbe na kontih stroškov v poslovnih knjigah NOVE STRANKE 
ter jih primerjali s prejetimi računi za stroške volilne kampanje. Pri 
tem smo ugotovili: 
- da v poročilu ni zajet strošek najema dvorane dne 30.09.00, 

v višini 7.140,00 SIT; 
da je v poročilu zajet znesek v višini 24.600,00 SIT, za 
katerega med pregledano dokumentacijo ni podlag za 
knjiženje poslovnih dogodkov; 
da so med odhodke volilne kampanje zajeti tudi stroški 
rednega poslovanja stranke v višini 117.340 SIT, ki po vsebini 
ne predstavljajo stroškov volilne kampanje. 

V času od oddaje poročila do zaprtja posebnega volilnega računa 
je prišlo do naslednjih poslovnih dogodkov, ki so vplivali na višino 
porabljenih sredstev za volilno kampanjo: 

na volilni račun je bilo nakazano še 500.000 SIT ' 
v obračunu z dne 12.1.2001 so odhodki višji za 25.755 SIT, 
zaradi obračunane provizije Agencije za plačilni promet, 
stroška najema dvorane, ki v zaključnem poročilu ni bil zajet 
in računov, ki so dospeli po datumu oddaje poročila. 

Zaradi nepravilne oblike poročila, ki ga je oddal organizator volilne 
kampanje, v poročilu niso zajeti vsi zahtevani podatki, tako da se 
je preizkušala le točnost višine zbranih in porabljenih sredstev za 
volilno kampanjo. 

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 
niso točni. Organizator volilne kampanje je v vmesnem poročilu 
prenizko izkazal odhodke za 111.530 SIT, ker pri dospelem računu 
dobavitelja PROFANO d.o.o., Ljubljana ni izkazal celotne vrednosti 
računa. 

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

Organizator tudi ni predložil poročila o poslovanju prek računa, s 
katerega so bila sredstva prenesena na posebni žiro račun, zato 
se tudi točnost podatkov tega poročila ni preverjala. 

Tako je bilo z revizijo ugotovljeno, da je dejansko zbrana višina 
zbranih sredstev za volilno kampanjo znašala 3.700.735 SIT in 
dejanska višina porabljenih sredstev za volilno kampanjo 
4.534.005 SIT. 

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, 

Izvleček iz zaključnega poročila organizatorja volilne kampanje 

Opis 
Znesek 
V SIT 

VSI PRIHODKI 3.200.735 
Prispevki, ki presegajo trikratno povprečno mesečno plačo 1.000.780 

VSI ODHODKI 4.653.357 

PRIHODKI - ODHODKI -1.452.622 
Vir: Zaključno poročilo organizatorja volilne kampanje. 
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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, 

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 najemnin ter tekoče stroške 
poslovnega prostora stranke v skupni višini 120.507 SIT, od tega 
so bili stroški v višini 117.340 SIT prikazani v zaključnem poročilu, 
za 3.167 SIT pa je računov, ki so prispeli po datumu oddaje 
poročila. Organizator volilne kampanje je iz volilnega računa 
poravnal za 25.028 SIT obveznosti, ki po vsebini ne sodijo med 
stroške volilne kampanje, ostale obveznosti pa so še 
neporavnane in jih bo organizator volilne kampanje plačal iz 
rednega računa stranke. 

Organizator volilne kampanje je imel na dan zaprtja žiro računa 
neporavnane obveznosti iz naslova volilne kampanje za volitve v 
Državni zbor 2000 v znesku 900.668 SIT do dveh dobaviteljev. 

Stroški organizatorja volilne kampanje za izvedbo volilne kampanje 
ne bi smeli 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 zaključnemu 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 19. člen ZVolK. 

- Organizator volilne kampanje ni predložil zaključnega poročila 
v obliki, ki bi vsebovala vse podatke določene z obrazcem št. 
2 iz Odredbe o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih 
sredstvih za volilno kampanjo. 

Višina porabljenih sredstev, navedena v vmesnem poročilu 
ni točna in je izkazana za 111.530 SIT prenizko. 

Višina porabljenih sredstev, navedena v zaključnem poročilu 
ni točna in je izkazana za 134.800 SIT previsoko. 

Organizator volilne kampanje je v nasprotju s 1., 2. in 17a. 
členom ZVolK porabil sredstva za volilno kampanjo tudi za 
kritje stroškov telefona in tekoče stroške poslovnega prostora 
v višini 25.027 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 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: 

MOJCA FERLE BREZAVŠČEK, F. Bidovca 7,6310 Izola 

za listo kandidatov: 

MOJCA 

in seje nanašala na 

POSLOVANJE ORGANIZATORJA VOLILNE KAMPANJE 
ZA REDNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR 

15.10.2000 

Številka: 1217-36/00-7 

Ljubljana, 23. februarja 2001 

POROČILO JE POSTALO D0K(NJ 

DMF 45- 3. JOP 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; 
Rezultati glasovanja za državni zbor v volilnih enotah (Podatki 
RVK, št. 1-4/96-3/00, z dne 9.11.2000); 

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

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

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

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. ali je organizator volilne kampanje upravičen do delnega 
povračila stroškov volilne kampanje. 

Republiška volilna komisija (RVK) je izdala poročilo' o izidu volitev, 
po katerem neodvisna kandidatka Mojca Ferle Brezavšček ni 
bila izvoljena za poslanko, kar pomeni, da kot organizatorka volilne 
kampanje v skladu s prvim odstavkom 21. člena ZVolK nima 
pravice do povrnitve stroškov volilne kampanje. Prav tako si ni 
pridobila pravice do delnega povračila stroškov za organiziranje 
in financiranje volilne kampanje po drugem odstavku 21. člena 
ZvolK, saj na volitvah ni dobila 6 % glasov od skupnega števila 
oddanih glasov v volilni enoti ali najmanj 2 % od skupnega števila 
oddanih glasov v vsej državi. 

Revizija je temeljila na celotnem pregledu poslovne dokumentacije, 
ki jo je revidiranec v zvezi z volilno kampanjo predložil 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 morebitna višina delnega povračila 
stroškov volilne kampanje, do katerega bi bil organizator 
upravičen. 

Seznam kratic 

RVK - Republiška volilna komisija 
ZVolK - Zakon o volilni kampanji 
ZPoIS - Zakon o političnih strankah 

1 UVOD 

Revizija je bila opravljena na podlagi drugega odstavka 24a. člena 
ZVolK. Sklep o izvedbi revizije, št. 1217-36/00-3 je bil izdan dne 
18.1.2001. Na podlagi pooblastila je revizijo izvedla Orijana Osolnik, 
višja strokovna sodelavka. Revizija je potekala deloma pri 
organizatorju volilne kampanje in deloma v prostorih Računskega 
sodišča. Pregled se je pričel 19.2.2001 in bil končan 19.2.2001. 

Kandidatka za poslanko Mojca Ferle Brezavšček, je volilno 
kampanjo v II. volilni enoti za volitve poslancev v Državni zbor, 
15.10.2000, v smislu zakona o volilni kampanji (ZVolK), organizirala 
sama. , 

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 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. Ugotovljeno 
je bilo, da vmesno poročilo ni bilo predloženo Državnemu zboru. 

Dne 19.02.2001 je revidiranka predložila Računskemu sodišču 
zaključno poročilo. 19. člen ZVolK določa, da mora organizator 
predložiti porodilo najpozneje v tridesetih dneh po dnevu 
glasovanja, kar pomeni, da je bil zadnji dan za oddajo poročila 
14.11.2000. Zaključno poročilo ni bilo predloženo v predpisanem 
roku, temveč naknadno v teku revizije. 

Preverilo se je, ali je organizatorka volilne kampanje pravočasno 
(do 31.8.2000) odprla poseben žiro račun (18. člen ZVolK). 
Ugotovljeno je bilo, da žiro račun za volilno kampanjo ni bil odprt. 

' 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 

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

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

Tabela 1 
Izvleček iz zaključnega poročila organizatorke 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 

Organizatorka volilne kampanje je tako zaključnem poročilu 
izkazala, da ni zbrala in porabila finančnih sredstev za volilno 
kampanjo. 

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 in porabo sredstev 
za volilno kampanjo, saj organizatorka volilne kampanje ni zbrala 
niti porabila nobenih finančnih sredstev za volilno kampanjo. 

Obrazložitev 

Na izrek mnenja so vplivale naslednje ugotovitve: 

Organizatorka volilne kampanje ni odprla posebnega žiro 
računa za volilno kampanjo, kar je v nasprotju z 18. členom 
ZVolK; 
Vmesno poročilo ni bilo predloženo Državnemu zboru, kar je 
v nasprotju z 18a. členom ZVolK. 
Zaključno poročilo je bilo Računskemu sodišče posredovano 
prepozno, kar je v nasprotju 19. členom ZVolK. 

3 MNENJE 

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. 

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. 

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

NAPREJ SLOVENIJA, JURČKOVA CESTA 69,1000 LJUBLJANA 

za listo kandidatov: 

NAPREJ SLOVENIJA NPS 

in se je nanašala na 

POSLOVANJE ORGANIZATORJA VOLILNE KAMPANJE 
ZA REDNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR 

15.10.2000 

Številka: 1217-28/00-8 

Ljubljana, 5. februar 2001 

POROČILO JE POSTALO DOKONČNO 

dne_1L1L£QQ4 
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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/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 

Republiška volilna komisija (RVK) je izdala poročilo' o izidu volitev, 
po katerem listi kandidatov NAPREJ SLOVENIJA niso pripadli 
mandati za poslance v Državni zbor, kar pomeni, da organizator 
volilne kampanje v skladu s prvim odstavkom 21. člena ZVolK 
nima pravice do povrnitve stroškov volilne kampanje. Ne glede 
na določbo navedenega odstavka bi pripadla organizatorju pravica 
do povračila, če bi njegova lista kandidatov dobila najmanj 6 % 
glasov od skupnega števila oddanih glasov v volilni enoti ali najmanj 
2 % od skupnega števila oddanih glasov v vsej državi. Na podlagi 
rezultatov glasovanja smo izračunali deleže dobljenih glasov od 
vseh oddanih glasov po posameznih volilnih enotah in v vsej 
državi skupaj in ugotovili, da organizator nima pravice do povračila 
stroškov po drugem odstavku 21. člena ZVolK. 

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 Blaž Svetek. 

2 UGOTOVITVE 

1 UVOD 

Revizija je bila opravljena na podlagi drugega odstavka 24a. člena 
ZVolK. Sklep o izvedbi revizije, št. 1217-28/00-3, je bil izdan 
17.1.2001. Na podlagi pooblastila je revizijo izvedla Mateja Lušin 
Zobec, strokovna sodelavka. Revizija se je pričela 19.1.2001 in 
bila končana 25.1.2001. 

Politična stranka NAPREJ SLOVENIJA je za redne volitve 
poslancev v Državni zbor, 15.10.2000, v smislu ZVolK, organizirala 
volilno kampanjo v sedmih volilnih enotah za listo kandidatov 
NAPREJ SLOVENIJA. 

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. 

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 13.11.2000.19. 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, daje organizator odprl žiro račun št. 50106- 
678-803117 z imenom Naprej Slovenija 21.8.2000. Račun je bil 

' 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 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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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 najpozneje 31.8.2000. 
Predpisani rok za zaprtje računa je bil najpozneje 15.1.2001. 
Organizator je račun zaprl 6.11.2000, kar pomeni skladnost s 
predpisanim rokom. 

Tabela 1 

Organizator volilne kampanje je tako v vmesnem kot zaključnem 
poročilu izkazal, da ni zbral in porabil nič finančnih sredstev za 
volilno kampanjo. Na podlagi podatkov APP o kumulativnem 
prometu na posebnem žiro računu in na podlagi podatkov, ki smo 
jih pridobili od medijev glede stroškov oglaševanja smo preizkusili 
pravilnost v poročilih izkazanih podatkov. Ni bilo ugotovljenih 
nepravilnosti. 

3 MNENJE 

Računsko sodišče izreka organizatorju volilne kampanje, za 
poslovanje v zvezi s financiranjem volilne kampanje za volitve v 

2.2 Zbrana in porabljena sredstva za volilno 
kampanjo 

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

Zaključno poročilu organizatorja volilne kampanje je razvidno iz 
Tabele 1. 

Državni zbor, 15.10.2000, pozitivno mnenje. 

***** 

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 

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

Zap. 
št. 

Opis 

' 

Znesek 
v SIT 

1 Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 0 
2 Skupna višina porabljenih sredstev za volilno kampanjo 0 

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

0 

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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5 
RAČUNSKO SODIŠČE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Na podlagi dragega odstavka 24. člena Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 48/94) 
in v skladu s 25. členom Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 20/95) prvostopenjski senat (v nadaljevanju Senat I) v sestavi: 

Mag. Silva Jamnik, pooblaščena revizorka, predsednica 
Dr. Janez Gabrijelčič, poročevalec 

Mag. Nataša Knaubert-Šorli. pooblaščena revizorka, članica 

izdaja 

POROČILO O REVIZIJI 

ki je bila izvedena pri organizatoiju volilne kampanje: 

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 

za listo kandidatov: 

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS 

in se je nanašala na 

POSLOVANJE ORGANIZATORJA VOLILNE KAMPANJE 
ZA REDNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR 

15.10.2000 

Številka: 1217-20/00-14 

Ljubljana, 15. februar 2001 

POROČILO JE POSTALO DOKONČN 

DNE-.M-03 c£00/( 
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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 in 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 
SNS - Slovenska nacionalna 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. 1217-20/00-1, je bil izdan dne 
10.11.2000. Na podlagi pooblastila sta revizijo izvedla Jože Farič, 
višji revizijski sodelavec in Mojca Jelen, 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 21.12.2000. 

Po opravljeni reviziji je član Računskega sodišča, dr. Janez 
Gabrijelčič izdal predhodno poročilo št. 1217-20/00-9 z dne 
15.1.2001. Revidirana oseba je v zakonitem roku poslala pripombe 
na predhodno poročilo, zato je bil s sklepom predsednika 
Računskega sodišča št. 1217-20/00-11 z dne 2.2.2001 imenovan 
senat I v sestavi: 

Mag. Silva Jamnik, pooblaščena revizorka, predsednica 
Dr. Janez Gabrijelčič, poročevalec in 
Mag. Nataša Knaubert-Šorli, pooblaščena revizorka, članica. 

Senat I je proučil pripombe in izdelal poročilo tako, da je povzel 
neutemeljene pripombe in nanje odgovoril ter privzel kot veljavne 
ugotovitve, na katere ni bilo pripomb. 

Politična stranka Slovenska nacionalna 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 
Slovenska nacionalna stranka - SNS. 

Republiška volilna komisija (RVK) je izdala poročilo1 o izidu volitev, 
po katerem je lista kandidatov SNS dosegla 4,38% glasov v državi 
in so ji pripadli mandati za poslance. S takim izidom glasovanja si 
je SNS, 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 poda 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 sta bila odgovorna Zmago Jelinčič 
in Miša Glažar. 

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 

' 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). Poročilo o poslovanju na rednem žiro računu 
zajema obdobje od 01.01.2000 do 14.11.2000. 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 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 
sodišče ugotovilo, da je bil dne 03.05.2000 odprt žiro račun št. 
50100-678-803068 z imenom »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 
in zaključnega poročila o volilni kampanji. Preizkušena je bila 
popolnost in točnost predloženih poročil. 

Ugotovljeno je bilo, da podatki navedeni v vmesnem poročilu, 
niso točni. Razliko predstavlja znesek v višini 1.308.080 SIT, ki je 
hkrati višina nakazila prispevka, z dne 04.09.2000. Donator je 
nato dne 25.09.2000 z dopisom zahteval vračilo celotnega 
nakazanega zneska. Do dneva izdelave vmesnega poročila 
organizator volilne kampanje denarja ni vrnil. Iz opisanega sledi, 

Organizator volilne kampanje je v zaključnem poročilu navedel 
podatek o skupni višini zbranih sredstev v znesku 8.257.735 SIT 
in porabljenih sredstev v znesku 10.333.326 SIT, in sicer do 
vključno 14.11.2000. Ugotovljeno je, da je organizator navedel v 
poročilu premalo za 500.000 SIT zbranih sredstev. Zbrana 
sredstva do dne 15.11.2000 so tako znašala 8.757.735 SIT. 

Preverjalo se je tudi ali je organizator volilne kampanje pravilno 
izkazal morebitne popuste ali oprostitve plačil (tretji in četrti 
odstavek 17a. člena ZVolK). Ugotovljeno je bilo, da organizator pri 

da je organizator volilne kampanje v vmesnem poročilu napačno 
navedel podatke o zbranih sredstvih, in sicer za 1.308.808 SIT 
premalo. 

Revidirana oseba pripominja, da sredstva v višini 1.308.808 SIT 
niso bila zajeta v podatke o zbranih sredstvih v vmesnem poročilu, 
ker je bilo pred izdelavo tega poročila že nedvoumno jasno, da 
donator zahteva vračilo navedenih sredstev. Le tega ni bilo možno 
izvršiti takoj, prav tako pa tudi ne upoštevati sredstev kot donacijo, 
saj tudi njihovo vračilo ne more biti strošek volilne kampanje. 
Nadalje navaja, da so navedena sredstva kasneje v znesku 
808.080 SIT tudi vrnili, znesek 500.000 SIT pa še vedno ostaja 
obveznost in ga nikakor ni mogoče šteti za donacijo. 

Senat I ugotavlja, da je skladno s 24b. členom ZVolK računsko 
sodišče preizkusilo ali so podatki, ki jih je organizator volilne 
kampanje navedel v vmesnem poročilu točni. V prvi točki 
vmesnega poročila morajo biti zajeta vsa sredstva, zbrana 
za volilno kampanjo do vključno petnajstega dne pred 
dnevom volitev. 
Na dan oddaje vmesnega poročila, dne 30.9.2000, je bila 
celotna donacija podjetja Mobitel, d.d. Ljubljana v višini 
1.308.080 SIT na posebnem računu za volilno kampanjo. 
Glede na to, da je bil organizator obveščen o zahtevku za 
vračilo sredstev dne 25.9.2000, bi moral sredstva, da ne bi 
bila upoštevana v vmesnem poročilu, v celoti vrniti do 
30.9.2000. Zgolj obveznost za vračilo sredstev ne more biti 
zadostno zagotovilo, da bodo sredstva donatorju tudi 
vrnjena ter posledično neupoštevana v vmesnem poročilu. 
Zaradi tega Senat I pripombe ne sprejme. 

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

enem računu ni upošteval odobrenega popusta v višini 7.140 
SIT. Skupna višina porabljenih sredstev za volilno kampanjo je 
torej znašala 10.340.466 SIT. 

Ker je prihajalo do poslovnih dogodkov na posebnem žiro računu 
tudi po tem datumu, je bila opravljena preveritev poslovnih 
dogodkov in sprememb na posebnem žiro računu za obdobje do 
08.12.2000. Skupna višina zbranih sredstev se zaradi tega poveča 
za 500.000 SIT in porabljenih sredstev za 5.471 SIT (stroški 
APP). Zbrana sredstva so se povečala za znesek, ki ga je 

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 8.257.735 
2. Skupna višina porabljenih sredstev za volilno kampanjo 10.333.326 

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. 
Znesek odloženih plačil, če višina plačila presega znesek 
iz 1. točke, čas odloga pa je dal jši kot 30 dni - 

Vir: Zaključno poročilo organizatorja volilne kampanje. 
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nakazalo dne 05.12.2000 podjetje HIT d.d., Nova Gorica, ter 
znašajo skupaj 9.257.735 SIT. Tako znašajo do 8.12.2000 zbrana 
sredstva 9.264.875 SIT, porabljena sredstva pa 10.345.937 SIT. 

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

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. 

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

Senat I ugotavlja, da mora skladno z 18. členom ZVolK 
organizator volilne kampan|e vsa finančna sredstva, ki jih 
sam nameni ali dobi od drugih pravnih ali fizičnih oseb za 
financiranje volilne kampanje, zbrati na tem posebnem žiro 
računu. Prav tako mora vse stroške volilne kampanje 
poravnavati Izključno s tega žiro računa. Ugotovljeno je 
bilo, da Je organizator volilne kampanje pre|el sredstva za 
volilno kampanjo mimo posebnega žiro računa. Prenos 
denarnih sredstev Iz blagajne rednega računa v blagajno 
posebnega računa je zaobšel posebni žiro račun za volilno 
kampan|o. Senat I pripombe ne sprejema. 

Organizator volilne kampanje ima še za 1.610.903 SIT 
neporavnanih obveznosti. Rok za zaprtje posebnega žiro računa, 
na katerem je bilo dne 08.12.2000 stanje 115.688 SIT, je do 
15.01.2000, zato obstaja možnost da vsi stroški volilne kampanje 
ne bodo poravnani s tega računa. 

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. 

2.3 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 znesek v višini 240.000 SIT, polog v blagajno 
volilne kampanje iz rednega žiro računa SNS, ni bil nakazan na 
posebni ŽR za volilno kampanjo. Razkritje predstavlja kršitev 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 tem 
posebnem ŽR. Organizator je tako plačeval nekatere stroške 
mimo volilnega žiro računa, in sicer v višini 239.491 SIT. 

Revidirana oseba pojasnjuje, da je bil znesek v višini 240.000 SIT 
v blagajno volilnega računa prenesen iz blagajne rednega računa 
in kot tak predstavlja prenos sredstev z rednega računa na 
posebni račun (del obeh pa je tudi blagajna). Sredstva so vključena 
v skupno višino zbranih sredstev za volilno kampanjo. Enako so 
v stroških volilne kampanje - navedenih v poročilu - zajeta 
sredstva v višini 239.491 SIT, s katerimi so bili pokriti nekateri 
stroški iz blagajne volilnega računa. 
Nadalje pojasnjuje, da so bila sredstva v blagajni rednega računa 
(iz katere je bil narejen prenos) pridobljena izključno z dvigi iz 
rednega računa - poročilo o poslovanju na tem računu in virih 
sredstev pa so bili predloženi. Tako gre v primeru navedenega 
prenosa dejansko za prenos sredstev iz rednega računa na 
posebni račun - oziroma iz blagajne rednega računa v blagajno 
posebnega računa. 
Glede na to in glede na že navedeno dejstvo, da je znesek 240.000 
SIT upoštevan v skupnem znesku zbranih sredstev, ter da 
poročilo zajema tudi iz blagajne pokrite stroške v višini 239.491 
SIT, revidirana oseba meni, da nikakor ni šlo za zbiranje sredstev 
in plačevanje stroškov mimo posebnega računa. 

2.4 Znesek za delno povračilo stroškov volilne 
kampanje 

Glede na določila po 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 
SNS dobil skupaj 47.251 glasov, kar pomnoženo s 60 znaša 
2.835.060 SIT. 

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

2.835.060 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: 

- V vmesnem poročilu je za 1.308.080 SIT premalo izkazana 
višina zbranih sredstev. 

- V zaključnem poročilu je izkazanih za 500.000 SIT premalo 
zbranih sredstev. 

- Organizator volilne kampanje v zaključnem poročilu ni 
upošteval odobren popust v višini 7.140 SIT. 

- Organizator volilne kampanje vseh sredstev ni zbral na 
posebnem računu in vsi stroški niso bili poravnani s posebnega 
žiro računa, kar pomeni kršitev 18. člena ZVolK. Znesek v 
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višini 240.000 SIT, polog v blagajno volilne kampanje iz Pravni pouk: Zoper poročilo je v skladu s 3. odstavkom 24. člena 
rednega žiro računa SNS, ni bil nakazan na posebni žiro ZracS možno vložiti ugovor. Ugovor se posreduje pisno v roku 
račun za volilno kampanjo. Mimo posebnega žiro računa so 30 dni od dneva vročitve na Računsko sodišče Republike 
bili plačani stroški volilne kampanje v višini 239.491 SIT. Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana. 

Organizator volilne kampanje je upravičen do delnega povračila 
stroškov volilne kampanje v višini 2.835.060 SIT. 

Mag. Silva Jamnik, l.r. 
Predsednica Senata I 
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POROOIO JE POSTALO DOKONČNO 

DNF -3- ŽOOs 

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 organizatoiju volilne kampanje: 

DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE; 
DEMOKRATI SLOVENIJE - DS 

za listo kandidatov: 

DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE; 
DEMOKRATI SLOVENIJE - DS 

in se je nanašala na: 

POSLOVANJE ORGANIZATORJA VOLILNE KAMPANJE 
ZA REDNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR 

15.10.2000 

Številka: 1217-11/00-9 

Ljubljana, 19. marca 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 - ZPolS (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 računovodstvu - ZR (Uradni list RS, št. 23/99); 
* 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, Re- 

publiška volilna komisija, št. 13-1/92-96/2-00, z dne 13.9.2000; 
* Rezultati glasovanja za državni zbor v volilnih enotah (Podatki RVK, št. 1-4/96- 

3/00, z dne 9.11.2000); 
* Poročilo o gibanju plač za december 1999 (Uradni list RS, št. 17/00); 
* Povprečna plača I - VII2000, http://www.gov.si/zrs/podatki/hitri/od.html: 
* Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v Državni zbor (Uradni list RS, št. 98/00). 

Seznam kratic 
DS - Demokratska stranka Slovenije, Demokrati Slovenije - DS 
RVK - Republiška volilna komisija 
ZVolK - Zakon o volilni kampanji 
ZPolS - Zakon o političnih strankah 
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1 UVOD 

Revizija je bila opravljena na podlagi drugega odstavka 24a. člena ZVolK. Sklep o iz- 
vedbi revizije, št. 1217-11/00-3 je bil izdan dne 18.1.2001. Na podlagi pooblastila so 
revizijo izvedli mag. Neva Maher, višja revizijska sodelavka, revizijska sodelavka Ma- 
rija Miklič Ogrin in revizijski asistent Miran Bumik. Revizija je potekala deloma pri or- 
ganizatorju volilne kampanje in deloma v prostorih Računskega sodišča. Pregled se je 
pričel 1. 2. 2001 in je bil končan 8.3.2001. 

Demokratska stranka je v smislu zakona o volilni kampanji (ZVolK) organizirala volil- 
no kampanjo v osmih volilnih enotah za listo kandidatov Demokratska stranka; Demo- 
krati Slovenije - DS. 

Računsko sodišče je po 24a. členu ZVolK opravilo revizijo poslovanja v zvezi s financi- 
ranjem 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. ali je organizator volilne kampanje upravičen do delnega povračila stroškov volilne 

kampanje. 

Republiška volilna komisija (RVK) je izdala poročilo1 o izidu volitev, po katerem listi 
kandidatov Demokratske stranke Slovenija, Demokrati Slovenije - DS niso pripadli 
mandati za poslance v državnem zboru. S takim izidom glasovanja si Demokratska 
stTanka, kot organizator volilne kampanje, ni pridobila pravice do delnega povračila 
stroškov za organiziranje volilne kampanje po prvem odstavku 21. člena ZVolK. Prav 
tako si ni pridobil pravice do delnega povračila stroškov za organiziranje in financiranje 
volilne kampanje po drugem odstavku 21. člena ZVolK, saj na volitvah ni dobila 6 % 
glasov od skupnega števila oddanih glasov v volilni enoti ali najmanj 2 % od skupnega 
števila oddanih glasov v vsej državi. 

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 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 revidiranja2 poda mnenje o zaključ- 
nem poročilu in o pravilnosti finančnega poslovanja v zvezi z volilno kampanjo ter da se 
ugotovi morebitna višina delnega povračila stroškov volilne kampanje, do katerega bi bil 
organizator upravičen. 

Za izvedbo volitev sta bila odgovorna Mihael Jurak in Jože Cuzak. 

' 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 orga- 
nizacija INTOSAI (izdal Slovenski Inštitut za revizijo, Ljubljana, 1994). Za primere, kijih ne urejajo re- 
vizijski standardi INTOSAI, računsko sodišče smiselno uporablja standarde, ki jih je določil IFAC (izdal 
Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana, 1994). 
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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 ob- 
razcema 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 organizator volilne kampanje predložil vmesno poročilo Državne- 
mu zboru v predpisanem roku, t.j. enajsti dan pred dnevom volitev, kot določa 18a. člen 
ZVolK in je vsebovalo potrebnih podatkov, ki jih zahteva Odredba o obrazcih poročil o 
zbranih in porabljenih sredstev. 

Dne 15.11.2000 je revidiranec predložil Računskemu sodišču zaključno poročilo. 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. 
Zaključno poročilo je bilo predloženo en dan prepozno, 15.11.2000. 

Zaključno poročilo je bilo posredovano v obliki predpisanega obrazca in je vsebovalo 
potrebne podatke, na način kot jih zahteva Odredba o obrazcih poročil o zbranih in po- 
rabljenih sredstev. 

* 

Preverilo seje, ali je organizator volilne kampanje pravočasno (do 31.8.2000) odprl po- 
seben žiro račun (18. člen ZVolK). Na podlagi podatkov Agencije Republike Slovenije 
za plačilni promet (APP) seje ugotovilo, daje bil žiro račun št.: 50102-685-803073 
odprt pravočasno, 7. 8. 2000. 

Poseben račun ni bil zaprt v zakonskem roku, to je do 15.1.2001. Po podatkih APP je bil 
zaprt 6.2.2001. 

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 (prihodki v vrednosti 
115.000 SIT in stroški v vrednosti 549.369 SIT), točni. 

Višina zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje, ki jih je organizator volilne 
kampanje izkazal v zaključnem poročilu je razvidna iz Tabele 1. 
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Tabe a 1 Izvleček iz zaključnega poročila organizatorja volilne kampanje 
Zap. 
št. 

Opis Znesek v SIT 

I Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 12.108.865 

2 Skupna višina porabljenih sredstev za volilno kampanjo 18.858.322 

3 
Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo trikratno povpreč- 
no mesečno plačo na delavca v RS 

- 

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 

6.749.457 

Vir: Zaključno poročilo organizatorja volilne kampanje. 

Organizator volilne kampanje je v zaključnem poročilu navedel skupno višino zbranih 
sredstev 12.108.865 SIT in porabljenih sredstev 18.858.322 SIT. 

Z revizijo je bilo na osnovi dokumentacije ugotovljeno, da je znašala skupna višina 
zbranih sredstev 12.208.865 SIT. 

Razliko v višini 100.000 SIT predstavlja znesek, ki je bil namenjen za plačilo stroškov 
volilne kampanje, pa ni bil nakazan na poseben žiro račun, niti ni bil upoštevan v zak- 
ljučnem poročilu. 

<> 

V reviziji je bila, na osnovi razpoložljive dokumentacije, ugotovljena skupna višina po- 
rabljenih sredstev za volilno kampanjo v znesku 19.129.729 SIT. 

Razlika pri porabljenih sredstvih za volilno kampanjo v višini v višini 271.407 SIT 
predstavljajo stroški volilne kampanje območnih enot stranke, ki pa niso upoštevani v 
zaključnem poročilu. 

Neporavnane obveznosti znašajo 6.920.864 SIT. Z revizijo je bilo ugotovljeno, da ne 
gre za odložena plačila, saj odlog plačil ni potijen, pač pa gre za neporavnane obvezno- 
sti stranke DS do različnih dobaviteljev. 

Preverjalo se je tudi, ali je organizator volilne kampanje pravilno izkazal morebitne po- 
puste in oprostitve plačil (tretji in četrti odstavek 17.a člena ZVolK). Ugotovljeno je 
bilo, da le-teh ni bilo. 

Preskušala seje točnost podatkov iz poročila o skupni višini prejetih prispevkov, ki pre- 
segajo trikratno mesečno povprečno plačo na delavca v Republiki Sloveniji. Podatki v 
poročilu so navedeni točno. 
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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 ZPolS in ZVolK. 

ZvolK predpisuje, da se za financiranje volilne kampanje uporabljajo določila zakona, 
ki ureja financiranje strank (ZPolS). 

Z revizijo ni bilo ugotovljenih nepravilnosti pri pridobivanju sredstev za volilno kampa- 
njo. 

Ugotovljena pa so bila naslednja odstopanja od predpisov, ki urejajo financiranje volil- 
ne kampanje: 

Organizator volilne kampanje ni upošteval določilo 18. čl. ZVolK, ki določa, da mora 
organizator volilne kampanje vsa sredstva, ki jih nameni za financiranje volilne kampa- 
nje, zbrati na posebnem žiro računu. Vse stroške volilne kampanje mora organizator 
volilne kampanje poravnati izključno s tega računa. Organizator volilne kampanje na 
poseben žiro račun ni nakazal zneska v višini 100.000 SIT, ampak je strošek poravnal 
neposredno z rednega žiro računa. 

Z revizijo je bilo ugotovljeno, da organizator volilne kampanje ni verodostojno vodil 
vse potrebne knjigovodska dokumentacija. Manjkajo blagajniški dnevniki, zaradi česar 
je onemogočeno verodostojno sledenje blagajniškim prejemkom in izdatkom, kar je na- 
sprotju s 7. členom Zakona o računovodstvu. 

Stroški organizatorja volilne kampanje za izvedbo volilne kampanje ne bi smeli prese- 
gati 95.175.180 SIT, vključno z morebitnimi popusti in oprostitvami plačil po 17.a 
členu ZvolK. Organizator volilne kampanje dovoljene višine stroškov za izvedbo volil- 
ne kampanje ni presegel. 
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3 MNENJE 

Računsko sodišče izreka organizatorju volilne kampanje, za poslovanje v zvezi s finan- 
ciranjem volilne kampanje za volitve v Državni zbor, 15.10.2000, mnenje s pridrž- 
kom. 

Obrazložitev 

Na izrek mnenja so vplivale naslednje ugotovitve: 

• Zaključno poročilo je bilo posredovano Računskemu sodišču en dan prepozno, kar 
pomeni kršitev 19. Člena ZVolK. 

• Poseben žiro račun je bil zaprt 22 dni prepozno, kar je v nasprotju z 18. členom 
ZVolK. 

• V zaključnem poročilu so bila zbrana sredstva prenizko izkazana v višini 100.000 
SIT, porabljena sredstva pa prenizko izkazana v višini 271.407 SIT. 

• Vsa finančna sredstva, ki jih je organizator volilne kampanje namenil za financiranje 
volilne kampanje niso bila zbrana na posebnem žiro računa in vsi stroški volilne 
kampanje niso bili poravnani izključno s tega računa. Organizator volilne kampanje 
je poravnal strošek volilne kampanje v višini 100.000 SIT mimo posebnega žiro ra- 
čuna, kar je v nasprotju z 18. členom ZVolK. 

• Ni bila verodostojno vodena vsa potrebna knjigovodska dokumentacija. Manjkajo 
blagajniški dnevniki, zaradi česar je onemogočeno verodostojno sledenje blagajniš- 
kim prejemkom in izdatkom. 

***** 

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 Republijcp Slovenije, Ljublja- 
na, Slovenska 50. 

Dr. Janez Gaomelčič 
Član Računskega k>dišča 
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naročilnica 

I Ime in priimek:   | 

| Naslov:  

i Telefon: Poštna številka:  , 

, Podjetje: ' 

Davčna številka:  I 

I Naročam  izvod(OV) poročevalca dz republike Slovenije j 

| Datum:   

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

, Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

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