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2lJSk0 P°ročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Slovenske nacionalne stranke za poslance 38 ePublike Slovenije v Evropski parlament v letu 2004 
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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 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, 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 
TRR : 01100-8450000512 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo urad"0 

pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročeva'ca 



Revizijska poročila 

' Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje N.Si Nove 

Slovenije - Krščanske ljudske stranke za poslance iz Republike Slovenije 
v Evropski parlament v letu 2004 

Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Združene 

) llste socialnih demokratov za poslance iz Republike Slovenije v Evropski 

Plameni v letu 2004 

Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje SDS 

Slovenske demokratske stranke za poslance iz Republike Slovenije 
v Evropski parlament v letu 2004 

Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Stranke 

Slovenija je naša za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament 
v letu 2004 

Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Slovenske 

nacionalne stranke za poslance iz Republike Slovenije v Evropski 

Plameni v letu 2004 

Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje LDS 

) L|beralne demokracije Slovenije za poslance iz Republike Slovenije 

v Evropski parlament v letu 2004 

Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje SLS 

Slovenske ljudske stranke za poslance iz Republike Slovenije v Evropski 

Plameni v letu 2004 

Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Stranke 

J1 adih Slovenije za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament 
v letu 2004 

Ng 
karriDa"3^' c'ru9e9a odstavka 24.b člena zakona o volilni 
S'enom (Ur'list RS| št- 62/94 in 17/97) in v zvezi z 8- 
Sloveiv- 2a^ona o volitvah poslancev iz Republike 'Je v Evropski parlament (Ur. list RS, št. 40/04) 

objavljamo revizijska poročila Računskega sodišča 
Republike Slovenije, o pravilnosti financiranja volilne 
kampanje za poslance iz Republike Slovenije v 
Evropski parlament v letu 2004. 
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Računsko sodišče 
Republike Slovenije 

Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o računskem sodišču 
(ZRacS-1, Uradni list RS, št. 11/01) 

izdajam 

REVIZIJSKO POROČILO 

O PRAVILNOSTI FINANCIRANJA VOLILNE KAMPANJE 
N.Si NOVE SLOVENIJE - KRŠČANSKE LJUDSKE STRANKE 

ZA POSLANCE IZ REPUBLIKE SLOVENIJE 
V EVROPSKI PARLAMENT 

V LETU 2004 

Številka: 1217-5/2004-11 

Ljubljana, 13. septembra 2004 
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l.UVOD 

Revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje N.Si Nove Slovenije - Krščanske ljudske 
stranke za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2004 smo izvedli na 
Podlagi ZRacS-1, Zakona o volilni kampanji1 (v nadaljevanju: ZVolK), Zakona o volitvah 

Poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlamenr (v nadaljevanju: ZVPEP-UPB1) in 
"r°grama dela za izvrševanje revizijske pristojnosti Računskega sodišča Republike Slovenije 
v letu 20043. Sklep o izvedbi revizije4 je bil izdan 7.7. 2004. 

1-1 Predstavitev organizatorja volilne kampanje 

Organizator volilne kampanje (v nadaljevanju: organizator), ki je po ZVolK odgovoren za 
^konitost5 izvajanja volilne kampanje, je bila za listo kandidatov N.Si Nove Slovenije - 
j^ščanske ljudske stranke za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament N.Si 

0Va Slovenija - Krščanska ljudska stranka. 

Organizator je moral vsa finančna sredstva, ki jih je sam namenil ali dobil od drugih pravnih 
^ fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, zbrati na posebnem računu z oznako 'za 
volilno kampanjo'. Prav tako je moral vse stroške volilne kampanje poravnavati izključno s 
te8a računa 

Organizator je moral najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja odpreti posebni račun za 
^olilno kampanjo (v nadaljevanju: posebni račun)6. Tega je Nova Slovenija - Krščanska 
Jjudska stranka odprla 29.. 4. 2004 pri Raiffeisen Krekovi banki d. d., Maribor, zapreti7 pa ga 
Je morala najkasneje v. treh mesecih po dnevu glasovanja oziroma dva meseca po dnevu 
oddaje poročila o volilni kampanji. 

Odgovorna oseba organizatorja je bil Robert lic, vodja volilnega štaba N.Si Nove Slovenije - 
ižanske ljudske stranke. 

^ Predstavitev revizije 

Oilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti financiranja volilne kampanje, ki zajema 

| Preizkus pravilnosti podatkov v poročilu o volilni kampanji (v nadaljevanju: poročilo), 
Preizkus pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo ter 
Potrditev višine delnega povračila stroškov volilne kampanje. 

j ^dni list RS, 5t. 62/94 in 17/97. 
3 rradni list RS, 5t. 40/04. 
4 ^ 3104-1/2004-13, z dne 26. 5.2004. 
s j* 1217-5/2004-3. 
,^#«len ZVolK. 
7 *• Člen ZVolK (najkasneje 29.4.2004). 

8- clen ZVolK (do vključno 12.9.2004). 
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Predmet revizije je poročilo o volilni kampanji za volitve poslancev Republike Slovenije v 
Evropski parlament, ki so bile 13. 6. 2004. Poročilo je Nova Slovenija - Krščanska ljudska 
stranka, kot organizator, predložila računskemu sodišču 13.7. 2004. 

Revizijo smo načrtovali in izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK in ki daje razumno 
zagotovilo za presojo pravilnosti financiranja volilne kampanje. 

Težišče revizije je bilo na preveijanju pravilnosti izkazanih porabljenih sredstev za volilo0 

kampanjo. Posebni cilj revizije je bil ugotoviti višino delnega povračila stroškov volilne 

kampanje, do katere je upravičen organizator. 

Revizijo smo bili dolžni opraviti na podlagi ZVolK. Pri tem smo upoštevali določila 
omenjenega zakona glede obsega preverjanja. V skladu z določili ZVolK8 moramo preizkusiti 

• višino zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje, 

• ali je organizator pridobil in uporabil sredstva za volilno kampanjo v skladu z zakonom, 

• ali so podatki, ki jih je organizator navedel v poročilih, ki jih določa ZVolK, točni, 

• višino delnega povračila stroškov volilne kampanje, do katere je po ZVolK upravičen 
organizator. 

Pri izvedbi revizije smo imeli določene omejitve v obsegu preveritev, ki izhajajo iz naslednjih 
določil ZVolK: 

• poročilo o volilni kampanji9 mora organizator oddati računskemu sodišču dva meseca ptcd 
obveznim zaprtjem posebnega računa10, pri tem pa mora v poročilu o volilni kampanji 
drugim poročati o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo; organizator 
lahko torej posluje prek računa še dva meseca po oddaji poročila o volilni kampanji; 

• rok za zaprtje posebnega računa in rok za izdajo našega revizijskega poročila pri tistih 
organizatoijih, ki imajo na podlagi ZVolK pravico do delne povrnitve stroškov volilu6 

kampanje, je enak in je omejen na tri mesece, kar pomeni, da v okviru te revizije^ 
moremo preizkusiti skladnosti poslovanja organizatora z ustreznima določbama ZVolK J 

• poročilo o poslovanju na računu organizatoija volilne kampanje, s katerega je organizator 
prenesel sredstva na posebni račun , je omejeno na obdobje šestih mesecev pred dnevom 
glasovanja. 

Zaradi navedenih omejitev ne moremo v celoti potrditi popolnosti izkazanih zneskov v 

celotnem obdobju, v katerem je posebni račun odprt, in da so bila vsa sredstva, namenjena z* 
volilno kampanjo, zbrana na posebnem računu in da so bili vsi stroški za volilno kampaAJ0 

poravnani s tega računa. Preizkusili smo le pravilnost in točnost zneskov, ki so navedeni v 
poročilu. 

* 24.b člen ZVolK. 
* 19. Člen ZVolK. 
10 18. člen ZVolK. 
11 18. in 24.a Člen ZVolK. 
u 19. člen ZVolK. 
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2- UGOTOVITVE 

Organizator je računskemu sodišču v predpisanem roku13 30 dni po dnevu glasovanja 
Predložil poročilo, ki je v zgoščeni obliki prikazano v tabeli 1 v stolpcih (1) in (2). Poročilo je 
bilo v skladu z Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno 
kampanjo'4. 

^ poročilu je organizator izkazal zbrana sredstva v znesku 22.573.050 tolaijev in porabljena 
sredstva v znesku 23.041.852 itolarjev. Do roka oddaje poročila še ni zbral potrebnih sredstev 
za kritje vseh stroškov volilne Icampanje. 

Razlike med iznanimi zneskii v poročilu in potrjenimi zneski, kot so prikazane v tabeli 1, so 

Pojasnjene v točkah 2.1 in 2.2.a tega poročila. 

Tabela 1: Prikaz izkazanih in potrjenih zneskov iz poročila 

v tolarjih 

Odis nnth i« Vsot« Vsota _ ... Potrjeni "ho postavke znesek v . Razlika ' . ... precenite v podcenitev znesek poročilu 
-  (1) m (?) (4) (5H3H4) (6H2H5) 

Skupna visina zbranih sredstev za volilno kampanjo 22.573.050 0 57.720 (57.720) 22.630.770 

&p»;o5,MPOrabljenihSre<1StCVZaVC,liln0 23.041.852 428.036 130.800 297.236 22.744.616 
Skupna viSina prejetih prispevkov, ki presegajo 

povprečno mesečno plačo na delavca v RS 1.143.970 0 0 0 1.143.970 
25 to leto 
^"pna viSina odobrenih posojil, ki presegajo 
hkratno povprečno mesečno plačo na delavca v RS 0 0 0 0 0 
za to leto 

Skupni znesek odloženih plačil, če viiina plačila 
Posega znesek iz 1. točke poročila, čas odloga pa je 0 0 0 0 0 

^jSikot30dni   
^ vključno poročilo o volilni kampanji; organizatoija volilne kampanje in ugotovitve revizije. 

^-1 Zbrana sredstva za volilno kampanjo 

Zbrana sredstva za volilno kampanjo so v skladu z ZVolK in Zakonom o političnih strankah15 

(v nadaljevanju: ZPolS) vsi prispevki, zbrani na posebnem računu, in vsi popusti ali 

°Ptostitve plačil, ki so jih odobrili izvajalci storitev oziroma prodajalci izdelkov. 

Molilna kampanja se lahko financira s prispevki zasebnikov, pravnih in fizičnih oseb, ki pa ne 
soiejo presegati 10-kratne povprečne mesečne plače na delavca v Republiki Sloveniji za 

Preteklo leto. Državni organi, javni zavodi, javna podjetja, organi lokalnih skupnosti, 

uTT    
u19- ClenZVolK. 
u Uradni list RS, 5t. 39/97. 

Ur»dni list RS, it. 62/94,70/00,51/02. 
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humanitarne organizacije, verske skupnosti in tudi gospodarske družbe, v katerih je vložen 
javni kapital v vrednosti najmanj 50 odstotkov, ne smejo financirati volilne kampanje. V 
skladu z ZVPEP-UPB1 je dovoljeno pridobivati sredstva za volilno kampanjo tudi iz 
prispevkov državljanov držav članic Evropske unije in pravnih oseb zasebnega prava iz teh 
držav pod pogoji in na način, ki velja za domače pravne in fizične osebe. 

Organizatorje v zaključnem poročilu o volilni kampanji poročal, daje zbral 22.573.050 tolarjev iz 
različnih virov, kot prikazujemo v tabeli 2. 

Tabela 2: Viri financiranja volilne kampanje 

Vir financiranja Znesek v tolarjih 

Prispevki fizičnih oseb 442.771 

Prispevki pravnih oseb 1.143.970 

Prenos sredstev z računa Nove Slovenije - Krščanske ljudske stranke; 15229.426 

Prenos sredstev iz računov občinskih odborov 5.755.643 

Obresti 1.240 

Skupaj 22.573.050 

Ker je organizator del sredstev za financiranje volilne kampanje pridobil s prenosom sredstev 
z računa Nove Slovenije - Krščanske ljudske stranke, je v skladu z zakonom16 predložil tudi 
poročilo o poslovanju stranke v obdobju šestih mesecev pred dnevom glasovanja. 

Pri preverjanju izkazanega skupnega zneska zbranih sredstev za volilno kampanjo smo 
pravilnost izkazanih zneskov potrjevali s pregledovanjem prisjjevkov glede na vire in višino 
sredstev, preveritvijo obračunanih popustov in oprostitev plačil ter preizkušanjem točnosti, 
obstoja in skladnosti zbranih sredstev z določili ZVolK, ZPolS in ZVPEP-UPB 1. 

Na podlagi preizkusa pravilnosti zbiranja in izkazovanja zbranih sredstev za volilno kampanj0 

smo ugotovili, da organizator med zbranimi sredstvi ni izkazal sredstev v znesku 57.720 tolarjev io 
da teh sredstev ni zbral na posebnem računu. Gre torej za napačno izkazana sredstva in tudi 
nepravilnost pri zbiranju sredstev na posebnem računu. Organizator bi moral pravilno izkazati 
zbrana sredstva v znesku 22.630.770 tolarjev, kot je navedeno v tabeli I v stolpcu (6). 

2.2 Porabljena sredstva za volilno kampanjo 

Porabljena sredstva za volilno kampanjo so vsi plačani in neplačani stroški volilne kampanje, 
vključno s danimi popusti ali oprostitvami plačil, ki jih odobrijo izvajalci storitev oziroma 
prodajalci izdelkov. 

Stroški volilne kampanje so glede na določila ZVolK opredeljeni po namenu, času in vrsti- 

16 19. člen ZVolK. 
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Namen je določen z zakonsko opredelitvijo volilne kampanje17. To so vsa politično 

propagandna sporočila in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na 
odločanje volivcev pri glasovanju o listah kandidatov oziroma kandidatih za poslance iz 
^publike Slovenije v Evropski parlament, med katere sodijo zlasti 

' volilna propaganda v javnih glasilih in drugih sredstvih javnega obveščanja, 
plakatiranje in 

* predvolilni shodi. 

Stroški so časovno vezani na čas trajanja volilne kampanje18, ki se lahko začne najprej 30 dni 
Pred dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja 

Volilna kampanja za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament se je 
začela 14. maja 2004 in končala 11. junija 2004 ob 24.00 uri. 

Med stroške volilne kampanje19, ki so potrebni za izvedbo volilne kampanje za listo 

kandidatov, ZVolK uvršča 

stroške tiskanja in razobešanja plakatov, 
stroške objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih, 
stroške organizacije in izvedbe predvolilnih shodov in 
stroške tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala, ki se pošilja 
neposredno volivcem. 

Pri preverjanju izkazanega skupnega zneska porabljenih sredstev za volilno kampanjo smo 

Poverili pravilnost porabe in izkazovanja, in sicer tako, da smo pri vsakem strošku, vključno 
s Popusti ali oprostitvami plačil preizkusili točnost, obstoj in skladnost z določili ZVolK in ZPolS. 

Organizatorje v zaključnem poročilu o volilni kampanji poročal, daje porabil 23.041.852 tolarjev 
za stroške, ki jih prikazujemo v tabeli 3. 

Tabela 3: Stroški volilne kampanje 

Vttte stroškov Znesek v tolarjih 

Tiskanje in razobešanje plakatov 5.539.756 

Objavljanje predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih 8.525.022 

Organizacija in izvedba predvolilnih shodov 5.835.321 

JTiskanje in razpošiljanje predvolilnega materiala 3.141.753 

Skupaj 23.041.852 

17 , , 
„ Člen ZVolK. 
„ *Tvi odstavek 2. Člena ZVolK. 

17-a člen ZVolK. 
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2.2.a S preizkušanjem pravilnosti izkazovanja porabljenih sredstev za volilno kampanjo smo 
ugotovili, daje organizator izkazal za 297.236 tolaijev preveč porabljenih sredstev, 

• ker je med stroške uvrstil tudi znesek 428.036 tolaijev, ki se nanaša na oglase za zahvalo 
volivcem, in nekatere druge stroške, nastale po 11. 7. 2004, to je potem, ko je bila volilna 
kampanja že zaključena (prikazano v stolpcu (3) v tabeli 1) in 

• ker med stroški ni izkazal zneska 130.800 tolaijev za oglaševalske storitve (prikazano v 

stolpcu (4) v tabeli 1). 

2.2.b S preizkušanjem pravilnosti porabe sredstev smo ugotovili, daje organizator nepravilno 
porabil 468.154 tolaijev, 

• ker je s posebnega računa pokril stroške v znesku 410.434 tolaijev, ki se ne nanašajo na 
volilno kampanjo, in s tem ravnal v neskladju z drugim odstavkom 2. in 17.a člena ZVolK in 

• stroškov volilne kampanje v znesku 57.720 tolaijev ni poravnal s posebnega računa, 
temveč z računov občinskih odborov N.Si Nove Slovenije - Krščanske ljudske stranke in s 
tem ravnal v nasprotju z 18. členom ZVolK. 

2.2.c Na podlagi opravljenih preizkusov pravilnosti izkazane porabe smo ugotovili, da jc 

organizator za volilno kampanjo porabil 22.744.616 tolaijev, kot je navedeno v tabeli 1. 

23 Znesek delnega povračila stroškov volilne kampanje 

Organizatoiji, katerih listam so pripadli mandati za poslance, imajo v skladu z ZVolK" 
pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v znesku 60 tolaijev na dobljeni glas, p" 
čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, 
razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča. 

Po Poročilu Republiške volilne komisije o izidu volitev poslancev iz Republike Slovenije v 
Evropski parlament21 je lista kandidatov N.Si Nove Slovenije - Krščanske ljudske stranke 

dobila dva mandata in 102.753 glasov vseh volivcev, zato je upravičena do delne povrnitve 
stroškov volilne kampanje v znesku 6.165.180 tolaijev. Tako izračunan znesek ne presega 
zneska porabljenih sredstev, ugotovljenega v točki 2.2.b tega poročila, zato ugotavljamo, daje 
organizator upravičen do povrnitve stroškov volilne kampanje v znesku 6.165.180 tolaijev. 

V okviru omejitev, ki jih določa ZVolK, smo revidirali pravilnost financiranja voliloe 

kampanje za listo kandidatov N.Si Nove Slovenije - Krščanske ljudske stranke za poslance i2 

Republike Slovenije v Evropski parlament, katere organizatorka je bila N-Si Nova Slovenija - 
Krščanska ljudska stranka, in sicer tako, da smo preverili pravilnost izkazovanja zbranih 
porabljenih sredstev ter pravilnost zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo. Poleg tega 
smo preizkusili višino delnega povračila stroškov volilne kampanje, do katere je upravičen 
organizator. 

20 Prvi odstavek 21. člena ZVolK. 
21 Uradni list RS, 5t 69/04. 
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Revidiranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih določa Napotilo za 
izvajanje revizij22. Revizijski postopki so obsegali pridobivanje, pregledovanje, analiziranje in 
Presojanje podatkov o zbiranju in porabi sredstev za volilno kampanjo ter dokumentiranje 
revizijskih ugotovitev. Revizijo smo izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK, po katerem imamo 
omejene pristojnosti pri preverjanju zbranih in porabljenih sredstev kot izhaja iz točke 12. 

3.1 Mnenje o izkazanih zneskih v zaključnem poročilu o volilni kampanji 

N.Si Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka je kot organizator volilne kampanje za listo 

kandidatov N.Si Nove Slovenije - Krščanske ljudske stranke za poslance iz Republike 
Slovenije v Evropski parlament v letu 2004 v zaključnem poročilu o financiranju volilne 
kampanje 

prenizko izkazala zbrana sredstva za 57.720 tolarjev (ugotovitev iz točke 2.1) in 
preveč izkazala porabljena sredstva za 297.236 tolarjev (ugotovitev iz točke 2.2.a). 

Razen v navedenih primerih zaključno poročilo o volilni kampanji po našem mnenju v vseh 

Pomembnih pogledih prikazuje pravilno višino zbranih in porabljenih sredstev, to je v skladu z 
^VolK, ZPolS in Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno 
kopanj o (mnenje s pridržkom). 

^•2 Mnenje o pravilnosti financiranja volilne kampanje 

N.Si Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka je kot organizator volilne kampanje za listo 

kandidatov N.Si Nove Slovenije - Krščanske ljudske stranke za poslance iz Republike 
Slovenije v Evropski parlament v letu 2004 v dveh primerih ravnala v neskladju s predpisi, ki 
s° Jih bili dolžni spoštovati organizatorji volilne kampanje: 

stroške v znesku 410.434 tolaijev, ki se niso nanašali na volilno kampanjo, je pokrila s 
posebnega računa, in s tem ravnala v neskladju z drugim odstavkom 2. in 17.a člena 
ZVolK (točka 2.2.b tega poročila) ter 

stroške volilne kampanje v znesku 57.720 tolarjev je pokrila neposredno z računov 
občinskih odborov N.Si Nove Slovenije - Krščanske ljudske stranke in ne s posebnega 
računa, kot predpisuje 18. člen ZVolK (točka 2.2.b tega poročila). 

^en v primerih, opisanih v prejšnjem odstavku, je N.Si Nova Slovenija - Krščanska ljudska 
^anka kot organizator volilne kampanje za listo kandidatov N.Si Nove Slovenije - Krščanske 
JUdske stranke za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2004, po 

mnenju v vseh pomembnih pogledih pravilno, torej v skladu s predpisi, financirala 
v°lilno kampanjo {mnenje s pridržkom). 

u^dni list RS, št 41/01. 
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33 Mnenje o višini delnega povračila stroškov volilne kampanje 

Po našem mnenju ima N.Si Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka glede na doseženi volilni 
izid in z revizijo potrjenim zneskom porabljenih sredstev za volilno kampanjo za izvedbo volitev 
poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2004 pravico do povračila stroškov 
volilne kampanje v znesku 6.165.180 tolarjev. 

Pravni pouk 

Tega poročila na podlagi tretjega odstavka 1. člena ZRacS-1 ni dopustno izpodbijati pred 
sodišči ali drugimi državnimi organi. 

Igor Šoltes, l.r. 
generalni državni revizor 



Računsko sodišče 
Republike Slovenije 

Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o računskem sodišču 

(ZRacS-1, Uradni list RS, št. 11/01) 
izdajam 

REVIZIJSKO POROČILO 

O PRAVILNOSTI FINANCIRANJA VOLILNE KAMPANJE 
ZDRUŽENE LISTE SOCIALNIH DEMOKRATOV 

ZA POSLANCE IZ REPUBLIKE SLOVENIJE 
V EVROPSKI PARLAMENT 

V LETU 2004 

Številka: 1217-4/2004-11 

Ljubljana, 13. septembra 2004 
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1. UVOD 

Revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje Združene liste socialnih demokratov za 
poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament smo izvedli na podlagi ZRacS-1, 
Zakona o volilni kampanji1 (v nadaljevanju: ZVolK), Zakona o volitvah poslancev iz 
Republike Slovenije v Evropski parlament2 (v nadaljevanju: ZVPEP-UPB1) in Programa dela 

za izvrševanje revizijske pristojnosti Računskega sodišča Republike Slovenije v letu 2004 . 
Sklep o izvedbi revizije4 je bil izdan 7. 7. 2004. 

1.1 Predstavitev organizatorja volilne kampanje 

Organizator volilne kampanje (v nadaljevanju: organizator), ki je po ZVolK odgovoren za 
zakonitost5 izvajanja volilne kampanje, je bila za listo kandidatov Združene liste socialnih 
demokratov za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament Združena lista socialnih 
demokratov. 

Organizatorje moral vsa finančna sredstva, ki jih je sam namenil ali dobil od drugih pravnih 
ali fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, zbrati na posebnem računu z oznako 'za 
volilno kampanjo". Prav tako je moral vse stroške volilne kampanje poravnavati izključno s 
tega računa. 

Organizator volilne kampanje je moral najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja odpreti 
posebni račun za volilno kampanjo (v nadaljevanju: posebni račun)6. Tegaje Združena lista 
socialnih demokratov odprla 15. 3. 2004 pri NLB d. d., Ljubljana, zapreti7 pa gaje morala 
najkasneje v treh mesecih po dnevu glasovanja oziroma dva meseca po dnevu oddaje poročila 
o volilni kampanji. 

Odgovorna oseba organizatora volilne kampanje je bil Dušan Kumer, glavni tajnik Združene 
liste socialnih demokratov. 

1.2 Predstavitev revizije 

Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti financiranja volilne kampanje, ki zajema 

■ preizkus pravilnosti podatkov v poročilu o volilni kampanji (v nadaljevanju: poročilo), 
• preizkus pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo ter 
• potrditev višine delnega povračila stroškov volilne kampanje. 

1 Uradni list RS, 5t. 62/94 in 17/97. 
2 Uradni list RS, St. 40/04. 
3 Št. 3104-1/2004-13, z dne 26. 5. 2004. 
4 St. 1217-4/2004-3. 
5 2. Člen ZVolK. 
6 18. Člen ZVolK (najkasneje 29. 4. 2004). 
7 18. Člen ZVolK (do vkljuCno 12. 9.2004). 

poročevalec, št. 106 14 7. oktober2 



^redmet revizije je zaključno poročilo o volilni kampanji za volitve poslancev Republike 
.Slovenije v Evropski parlament, ki so bile 13. 6. 2004. Poročilo je Združena lista socialnih 

eir>okratov, kot organizator volilne kampanje, predložila računskemu sodišču 9. 7. 2004. 

^•evizijo smo načrtovali in izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK in ki daje razumno 
Ugotovilo za presojo pravilnosti financiranja volilne kampanje. 

Težišče revizije je bilo na preveijanju pravilnosti izkazanih porabljenih sredstev za volilno 

f^Panjo. Posebni cilj revizije je bil ugotoviti višino delnega povračila stroškov volilne 
Spanje, do katerega je upravičen organizator. 

^vizijo smo bili dolžni opraviti na podlagi ZVolK. Pri tem smo upoštevali določila 
Cenjenega zakona glede obsega preveijanja. V skladu z določili ZVolK8 moramo preizkusiti 

višino zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje, 
ali je organizator volilne kampanje pridobil in uporabil sredstva za volilno kampanjo v 
skladu z zakonom, 
ali so podatki, ki jih je organizator volilne kampanje navedel v poročilih, ki jih določa 
ZVolK, točni, 
višino delnega povračila stroškov volilne kampanje, do katere je po ZVolK upravičen 
0rganizator volilne kampanje. 

Pri' 
, ^edbi revizije smo imeli določene omejitve v obsegu preveritev, ki izhajajo iz naslednjih 

določil ZVolK: 

Poročilo o volilni kampanji9 mora organizator volilne kampanje oddati računskemu sodišču 
dva meseca pred obveznim zaprtjem posebnega računa1 , pri tem pa mora v poročilu o 
volilni kampanji med drugim poročati o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno 

kampanjo; organizator lahko torej posluje prek računa še dva meseca po oddaji poročila o 
v°lilni kampanji; 
r°k za zaprtje posebnega računa in rok za izdajo našega revizijskega poročila pri tistih 
0rganizatorjih, ki imajo na podlagi ZVolK pravico do delne povrnitve stroškov volilne 
kampanje, je enak in je omejen na tri mesece, kar pomeni, da v okviru te revizije ne 
Moremo preizkusiti skladnost poslovanja organizatorja z ustreznima določbama ZVolK11; 

Poročilo o poslovanju na računu organizatoija volilne kampanje, s katerega je organizator 
Prenesel sredstva na posebni račun1 , je omejeno na obdobje šestih mesecev pred dnevom 
glasovanja. 

^radi navedenih omejitev ne moremo v celoti potrditi popolnosti izkazanih zneskov v 

otnem obdobju, v katerem je posebni račun odprt, in da so bila vsa sredstva, namenjena za 
n° kampanjo, zbrana na posebnem računu in da so bili vsi stroški za volilno kampanjo 

ravnani s tega računa. Preizkusili smo le pravilnost in točnost zneskov, ki so navedeni v 
Poročilu. 

'?Qb člen ZVolK. 
10 *• Člen ZVolK. 
11 » Člen ZVolK. 
u I- >n 24.a Člen ZVolK. 

' clen ZVolK. 
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2. UGOTOVITVE 

Organizator je računskemu sodišču v predpisanem roku 30 dni po dnevu glasovanja13 

predložil poročilo, kije v zgoščeni obliki prikazano v tabeli 1 v stolpcih (1) in (2). Poročilo je 
izdelano v skladu z Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno 
kampanjo14. 

V poročilu je organizator izkazal zbrana sredstva v znesku 26.522.096 tolarjev in porabljena 
sredstva v znesku 43.673.765 tolaijev. Do roka oddaje poročila še ni zbral potrebnih sredstev 
za kritje stroškov volilne kampanje. 

Razlike med izkazanimi zneski v poročilu in potijenimi zneski, kot so prikazane v tabeli 1, so 
pojasnjene v točkah 2.1.a., 2.2.a in 2.2.b tega poročila. 

Tabela 1: Prikaz izkazanih in potijenih zneskov iz poročila 

v tolarjih. 

Opis postavke Vsota Vsota 

(1) 

Izkazani 
znesek v 
poročilu 

P) (3) (4) 

precenitev podcenitev Razlika 

(5-3-4) 

Potrjeni 
znesek 

(6-2-5) 

Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 26.522.096 0 

Skupna višina porabljenih sredstev za volilno ^ ^ ^ ^ 
kampanjo 
Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo 
trikratno povprečno mesečno plačo na delavca v RS 1.678.626 0 
zato leto 
Skupna višina odobrenih posojil, Ici presegajo 
trikratno povprečno mesečno plačo na delavca v RS 0 0 
za to leto 

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

22.080 (22.080) 26.544.176 

126.803 (66.803) 43.740.568 

0 0 0 

Vir zaključno poročilo o volilni kampanji organizatoija volilne kampanje in ugotovitve revizije. 

2.1 Zbrana sredstva za volilno kampanjo 

Zbrana sredstva za volilno kampanjo so v skladu z ZVolK in Zakonom o političnih strankah15 

(v nadaljevanju: ZPolS) vsi prispevki, zbrani na posebnem računu, in vsi popusti ali 
oprostitve plačil, ki so jih odobrili izvajalci storitev oziroma prodajalci izdelkov. 

Volilna kampanja se lahko financira s prispevki zasebnikov, pravnih in fizičnih oseb, ki pa ne 
smejo presegati 10-kratne povprečne mesečne plače na delavca v Republiki Sloveniji za 
preteklo leto. Državni organi, javni zavodi, javna podjetja, organi lokalnih skupnosti, 

" 19. člen ZVolK.. 
14 Uradni list RS, št. 39/97. 
15 Uradni list RS, št. 62/94, 70/00, 51/02. 
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Javni kapital v vrednosti najmanj 50 odstotkov, ne smejo financirati volilne kampanje. V 
skladu z ZVPEP-UPB1 je dovoljeno pridobivati sredstva za volilno kampanjo tudi iz 

P^spevkov državljanov držav članic Evropske unije in pravnih oseb zasebnega prava iz teh 
r^av pod pogoji in na način, ki velja za domače pravne in fizične osebe. 

Organizatorje v zaključnem poročilu o volilni kampanji poročal, daje zbral 26.522.096 tolarjev iz 
ličnih virov, kot prikazujemo v tabeli 2. 

Tabel a 2: Viri financiranja volilne kampanje 

^^financiranja Znesek v tolarjih 

Prispevki pravnih oseb 3.974.278 

sredstev z računa Združene liste socialnih demokratov 22.547.818* 

^uPaj 26.522.096 

prenesenimi sredstvi je ludi znesek 34.000 tolarjev donacij fizičnih oseb, ki so bile pomotoma nakazane na redni 
^sakcijski račun stranke. 

P 

Ker • cr je organizator del sredstev za financiranje volilne kampanje pridobil s prenosom sredstev 
računa Združene liste socialnih demokratov, je v skladu z zakonom16 predložil tudi poročilo 

0 Poslovanju stranke v obdobju šestih mesecev pred dnevom glasovanja. 

^ravilnost izkazanega skupnega zneska zbranih sredstev za volilno kampanjo smo potijevali s 

Pogledovanjem prispevkov glede na vire in višino sredstev, preveritvijo obračunanih 
^Pustov in oprostitev plačil ter preizkušanjem točnosti, obstoja in skladnosti zbranih sredstev 

določili ZVolK, ZPolS in ZVPEP-UPB1. 

Na podlagi preizkusa pravilnosti zbiranja in izkazovanja zbranih sredstev za volilno 
. Panjo smo ugotovili, da je organizator pravilno zbral sredstva za financiranje volilne 
^Panje, vendar zbrana sredstva v poročilu ni pravilno izkazal v znesku 22.079 tolaijev, saj 
. ^ zbranimi sredstvi ni v celoti izkazal odobrenih popustov, in sicer za objavo oglasa v 
^nem glasilu v znesku 2.399 tolaijev in najem jadrnice v znesku 19.680 tolaijev. Gre torej 

napačno izkazana zbrana sredstev na posebnem računu. Navedena napaka ne vpliva 
membneje na pravilnost izkazovanja skupnega zneska zbranih sredstev za volilno 

^Panjo. 

•l-b Na podlagi opravljenih preizkusov pravilnosti izkazanega skupnega zneska zbranih 
: stev smo ugotovili, daje organizator za volilno kampanjo izkazal 26.544.175 tolaijev, kot 

navedeno v tabeli 1 v stolpcu (6). 

^ Porabljena sredstva za volilno kampanjo 

v^Uena sredstva za volilno kampanjo so vsi plačani in neplačani stroški volilne kampanje, 

Dr "^no 2 danimi popusti ali oprostitvami plačil, ki jih odobrijo izvajalci storitev oziroma 
^~ajalci izdelkov. 

—   
" od*avek 19. člena ZVolK. 
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Stroški volilne kampanje so glede na določila ZVolK opredeljeni po namenu, času in vrsti. 
Namen je določen z zakonsko opredelitvijo volilne kampanje 7. To so vsa politično 
propagandna sporočila in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na 
odločanje volivcev pri glasovanju o listah kandidatov oziroma kandidatih za poslance iz 
Republike Slovenije v Evropski parlament, med katere sodijo zlasti 

• volilna propaganda v javnih glasilih in drugih sredstvih javnega obveščanja, 
• plakatiranje in 
• predvolilni shodi. 

Stroški so časovno vezani na obdobje volilne kampanje18, ki se lahko začne najprej 30 dni 
pred dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja. 
Volilna kampanja za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament se je 
začela 14. maja 2004 in končala 11. junija 2004 ob 24.00 uri. 

Med stroške volilne kampanje19, ki so potrebni za izvedbo volilne kampanje za listo 
kandidatov, ZVolK uvršča 

• stroške tiskanja in razobešanja plakatov, 
• stroške objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih, 
• stroške organizacije in izvedbe predvolilnih shodov in 
• stroške tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala, ki se pošilja 

neposredno volivcem. 

Pri preveijanju izkazanega skupnega zneska porabljenih sredstev za volilno kampanjo smo 
preverili pravilnost porabe in izkazovanja, in sicer tako, da smo pri vsakem strošku, vključno 
s popusti ali oprostitvami plačil preizkusili točnost, obstoj in skladnost z določili ZVolK u1 

ZPolS. 

Organizatorje v zaključnem poročilu o volilni kampanji poročal, daje porabil 43.673.765 tolai]ev 

za stroške, kijih prikazujemo v tabeli 3. 

Tabela 3: Stroški volilne kampanje 

Vrste stroškov Znesek v tolarjih 

Stroški tiskanja in razobešanja plakatov 10.467.270 

Stroški objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih 15.626.874 

Stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov 5.993.428 

Stroški tiskanja in reprodukcije in razpošiljanje predvolilnega materiala, ^ ^ 
ki se pošilja neposredno volivcem  ' 

Skupaj 43.673.765 

17 1. člen ZVolK. 
" Prvi odstavek 2. člena ZVolK. 
" 17.a člen ZVolK. 
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2-2.a S preizkušanjem pravilnosti porabe sredstev za volilno kampanjo smo ugotovili, daje 
Organizator izkazal za 66.803 tolarjev prenizko porabljena sredstva, 

ker je med stroške uvrstil tudi znesek 60.000 tolarjev, ki se nanaša na oglase za zahvalo 

volivcem, nastale po 11. 7. 2004, to je potem, ko je bila volilna kampanja že zaključena 
(prikazano v stolpcu (3) v tabeli 1) in 
ker med stroške ni v celoti izkazal odobrenih popustov v znesku 22.079 tolarjev za plačilo 

objave oglasa v javnem glasilu in najem jadrnice ter ni izkazal stroškov objavljanja 
predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih v znesku 104.723 tolaijev (prikazano v 
stolpcu (4) v tabeli 1). 

2-2.b S preizkušanjem pravilnosti porabe sredstev smo ugotovili, daje organizator nepravilno 
Porabil 60.000 tolarjev, ker 

je kot strošek volilne kampanje upošteval tudi račun v znesku 60.000 tolaijev, ki se nanaša 
na oglase za zahvalo volivcem, nastale po 11. 7. 2004, to je po tem, ko je bila volilna 
kampanja že zaključena, in s tem ravnal v neskladju z drugim odstavkom 2. in 17.a člena ZVolK. 

2.2.c Na podlagi opravljenih preizkusov pravilnosti izkazane porabe smo ugotovili, da je 

organizator za volilno kampanjo porabil 43.740.568 tolaijev, kot je navedeno v tabeli 1 v 
stolpcu (6). 

^•3 Znesek delnega povračila stroškov volilne kampanje 

Organizatoiji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za poslance, imajo v skladu 
z ZVolK" pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v znesku 60 tolaijev na dobljeni 

pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, 
razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča. 

Poročilu Republiške volilne komisije o izidu volitev poslancev iz Republike Slovenije v 
tvropski parlament21 je lista kandidatov ZLSD Združene liste socialnih demokratov dobila en 
Mandat in 61.672 glasov vseh volivcev, zato je upravičena do delne povrnitve stroškov 
v°lilne kampanje v znesku 3.700.320 tolaijev. Tako izračunan znesek ne presega zneska 

Porabljenih sredstev, ugotovljenega v točki 2.2.c tega poročila, zato ugotavljamo, da je 
0rganizator upravičen do povrnitve stroškov volilne kampanje v znesku 3.700.320 tolaijev. 

3- mnenje 

y okviru omejitev, ki jih določa ZVolK, smo revidirali pravilnost financiranja volilne 
ampanje za listo kandidatov Združene liste socialnih demokratov za poslance iz Republike 
ovenije v Evropski parlament, katere organizator je bila Združena lista socialnih 

em°kratov, in sicer tako, da smo preverili pravilnost pridobivanja sredstev za volilno 
arnpanjo, izkazovanja zbranih in porabljenih sredstev v zaključnem poročilu o volilni 

^ftpanji ter pravilnost porabe sredstev za volilno kampanjo. Ugotovili smo tudi višino 

i, f^gi odstavek 21. člena ZVolK. 
Ur»dni list RS, SL 69/04. 
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delnega povračila stroškov volilne kampanje, do katerega je upravičen organizator v skladu z 
21. členom ZVolK. 

Revidiranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih določa Napotilo za 
izvajanje revizij22. Revizijski postopki so obsegali pridobivanje, pregledovanje, analiziranje in 
presojanje podatkov o zbiranju in porabi sredstev za volilno kampanjo ter dokumentiranje 
revizijskih ugotovitev. Revizijo smo izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK, in z omejitvami pn 
preverjanju zbranih in porabljenih sredstev, kot je podrobneje predstavljeno v točki 1.2 tega poročila. 

3.1 Mnenje o izkazanih zneskih v zaključnem poročilu o volilni kampanji 

Zaključno poročilo Združene liste socialnih demokratov o volilni kampanji za listo 
kandidatov Združene liste socialnih demokratov za poslance iz Republike Slovenije v 
Evropski parlament v vseh pomembnih pogledih izkazuje pravilno višino zbranih in 
porabljenih sredstev za volilno kampanjo, to je v skladu z ZVolK, ZPolS in Odredbo o obrazcih 
poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo {pozitivno mnenje). 

3.2 Mnenje o pravilnosti financiranja volilne kampanje 

Združena lista socialnih demokratov je kot organizator volilne kampanje za listo kandidatov 
Združene liste socialnih demokratov za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament 
po našem mnenju v vseh pomembnih pogledih pravilno, torej v skladu s predpisi, financirala 
volilno kampanjo (pozitivno mnenje). 

33 Mnenje o višini delnega povračila stroškov volilne kampanje 

Po našem mnenju ima Združena lista socialnih demokratov glede na doseženi volilni izid in z 

revizijo potrjenim zneskom porabljenih sredstev za volilno kampanjo za izvedbo volitev 
poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2004 pravico do povrnitve 
stroškov volilne kampanje v znesku 3.700.320 tolarjev. 

I 

Pravni pouk 

Tega poročila na podlagi tretjega odstavka 1. člena ZRacS-1 ni dopustno izpodbijati p>"e^ 
sodišči ali drugimi državnimi organi. 

Igor Šoltes, l.r. 
generalni državni revizor 

22 Uradni list RS, St. 41/01. 
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Računsko sodišče 8| 
Republike Slovenije ^ 

Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o računskem sodišču 
(ZRacS-1, Uradni list RS, št. 11/01) 

izdajam 

REVIZIJSKO POROČILO 

O PRAVILNOSTI FINANCIRANJA VOLILNE KAMPANJE 
SDS SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE 

ZA POSLANCE IZ REPUBLIKE SLOVENIJE 
V EVROPSKI PARLAMENT 

V LETU 2004 

Številka: 1217-3/2004-11 

Ljubljana, 13. septembra 2004 
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1. UVĐD 

Revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje SDS Slovenske demokratske stranke za 
poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament smo izvedli na podlagi ZRacS-1, 
Zakona o volilni kampanji1 (v nadaljevanju: ZVolK), Zakona o volitvah poslancev iz 
Republike Slovenije v Evropski parlament2 (v nadaljevanju: ZVPEP-UPB1) in Programa dela 
za izvrševanje revizijske pristojnosti Računskega sodišča Republike Slovenije v letu 20043. 
Sklep o izvedbi revizije4 je bil izdan 7. 7. 2004. 

1.1 Predstavitev organizatorja volilne kampanje 

Organizator volilne kampanje (v nadaljevanju: organizator), ki je po ZVolK odgovoren za 
zakonitost5 izvajanja volilne kampanje, je bila za listo kandidatov Slovenske demokratske 
stranke - SDS za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament SDS Slovenska 
demokratska stranka. 

Organizatorje moral vsa finančna sredstva, ki jih je sam namenil ali dobil od drugih pravnih 
ali fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, zbrati na posebnem računu z oznako 'za 
volilno kampanjo'. Prav tako je moral vse stroške volilne kampanje poravnavati izključno s 
tega računa. 

Organizator je moral najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja odpreti posebni račun za 
volilno kampanjo (v nadaljevanju: posebni račun)6. Tega je SDS Slovenska demokratska 
stranka odprla 22. 4. 2004 pri NLB d. d., Ljubljana, zapreti7 pa gaje morala najkasneje v treh 
mesecih po dnevu glasovanja oziroma dva meseca po dnevu oddaje poročila o volilni 
kampanji. 

Odgovorna oseba organizatora je bil Dušan Strnad, glavni tajnik SDS Slovenske 
demokratske stranke. 

1.2 Predstavitev revizije 

Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti financiranja volilne kampanje, ki zajema 

• preizkus pravilnosti podatkov v poročilu o volilni kampanji (v nadaljevanju: poročilo), 
• preizkus pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo ter 
• potrditev višine delnega povračila stroškov volilne kampanje. 

1 Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97. 
2 Uradni list RS, St. 40/04. 
3 St. 3104-1/2004-13, z dne 26. 5.2004. 
4 ŠL 1217-3/2004-3. 
5 2. člen ZVolK. 
6 18. člen ZVolK (najkasneje 29.4. 2004). 
718. člen ZVolK (do vključno 12. 9.2004). 
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Medmet revizije je zaključno poročilo o volilni kampanji za volitve poslancev Republike 
Slovenije v Evropski parlament, ki so bile 13. 6. 2004. Poročilo je SDS Slovenska 
demokratska stranka, kot organizator, predložila računskemu sodišču 13.7. 2004. 

Revizijo smo načrtovali in izvedli v obsegu, ki ga določa ZVoIK in ki daje razumno 
Ugotovilo za presojo pravilnosti financiranja volilne kampanje. 

Težišče revizije je bilo na preverjanju pravilnosti izkazanih porabljenih sredstev za volilno 
J^oipanjo. Posebni cilj revizije je bil ugotoviti višino delnega povračila stroškov volilne 
Kampanje, do katere je upravičen organizator. 

Revizijo smo bili dolžni opraviti na podlagi ZVoIK. Pri tem smo upoštevali določila 

°®enjenega zakona glede obsega preverjanja. V skladu z določili ZVoIK8 moramo preizkusiti 

višino zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje, 

ali je organizator pridobil in uporabil sredstva za volilno kampanjo v skladu z zakonom, 

ali so podatki, ki jih je organizator navedel v poročilih, ki jih določa ZVoIK, točni, 

višino delnega povračila stroškov volilne kampanje, do katere je po ZVoIK upravičen 
organizator. 

^ izvedbi revizije smo imeli določene omejitve v obsegu preveritev, ki izhajajo iz naslednjih 
določil ZVoIK: 

poročilo o volilni kampanji9 mora organizator oddati računskemu sodišču dva meseca pred 
obveznim zaprtjem posebnega računa10, pri tem pa mora v poročilu o volilni kampanji med 
drugim poročati o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo; organizator 
lahko torej posluje prek posebnega računa še dva meseca po oddaji poročila o volilni 
kampanji; 

rok za zaprtje posebnega računa in rok za izdajo našega revizijskega poročila pri tistih 

organizatoijih, ki imajo na podlagi ZVoIK pravico do delne povrnitve stroškov volilne 
kampanje, je enak in je omejen na tri mesece, kar pomeni, da v okviru te revizije ne 
moremo preizkusiti skladnosti poslovanja organizatorja z ustreznima določbama ZVoIK11; 

poročilo o poslovanju na računu organizatorja, s katerega je organizator prenesel sredstva 
na posebni račun12, je omejeno na obdobje šestih mesecev pred dnevom glasovanja. 

Paradi navedenih omejitev ne moremo v celoti potrditi popolnosti izkazanih zneskov v 
Ce'otnem obdobju, v katerem je posebni račun odprt, in da so bila vsa sredstva, namenjena za 
v°lilno kampanjo, zbrana na posebnem računu in da so bili vsi stroški za volilno kampanjo 

Poravnani s tega računa. Preizkusili smo le pravilnost in točnost zneskov, ki so navedeni v 
Poročilu. 

,24.b člen ZVoIK. 
I0

19- člen ZVoIK. 
„ 18. člen ZVoIK. 
„ ]8.in24.a člen ZVoIK. 

19. člen ZVoIK. 
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2. UGOTOVITVE 

13 
Organizator je računskemu sodišču v predpisanem roku 30 dni po dnevu glasovanja 
predložil poročilo, ki je v zgoščeni obliki prikazano v tabeli 1 v stolpcih (1) in (2). Poročilo je 
izdelano v skladu z Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno 
kampanjo14. 

V poročilu je organizator izkazal zbrana sredstva v znesku 42.271.025 tolaijev in porabljena 
sredstva v znesku 54.070.420 tolaijev. Do roka oddaje poročila organizator še ni zbral 
potrebnih sredstev za kritje vseh stroškov volilne kampanje. 

Tabela 1 prikazuje izkazane zneske v poročilu in potrjene zneske, ki so pojasnjeni v točkah 
2.1 .a in 2.2.a tega poročila. 

Tabela 1: Prikaz izkazanih in potijenih zneskov iz poročila 

' tolarjih 

Opis postavke Vsota Vsota 

d) 

Izkazani 
znesek v '""T ' """T Razlika 
poročilu Precen't«v podcenitev 

(2) (3) (4) (5H3M4) 

Potrjeni 
znesek 

(6)-(2H5) 

Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 42.271.025 

Skupna višina porabljenih sredstev za volilno ^ 
kampanjo 
Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo 
trikratno povprečno mesečno plačo na delavca v RS 0 
zato leto 
Skupna viSina odobrenih posojil, ki presegajo 
trikratno povprečno mesečno plačo na delavca v RS 0 
zato leto 

Skupni znesek odloženih plačil, če višina plačila 
presega znesek iz 1. točke poročila, čas odloga pa je 0 
daljSi od 30 dni 

0 

0 

0 

0 

0 

42.271.025 

54.070.420 

0 

Vin zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja in ugotovitve revizije. 

2.1 Zbrana sredstva za volilno kampanjo 

Zbrana sredstva za volilno kampanjo so v skladu z ZVolK in Zakonom o političnih strankah1 

(v nadaljevanju: ZPolS) vsi prispevki, zbrani na posebnem računu, in vsi popusti ali 
oprostitve plačil, ki so jih odobrili izvajalci storitev oziroma prodajalci izdelkov. 

Volilna kampanja se lahko financira s prispevki zasebnikov, pravnih in fizičnih oseb, ki pa ne 
smejo presegati 10-kratne povprečne mesečne plače na delavca v Republiki Sloveniji 23 

preteklo leto. Državni organi, javni zavodi, javna podjetja, organi lokalnih skupnosti, 

13 19. člen ZVolK. 
14 Uradni list RS, 5t. 39/97. 
15 Uradni list RS, št 62/94,70/00 in 51/02. 
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humanitarne organizacije, verske skupnosti in tudi gospodarske družbe, v katerih je vložen 
javni kapital v vrednosti najmanj 50 odstotkov, ne smejo financirati volilne kampanje. V 
sk)adu z ZVPEP-UPB1 je dovoljeno pridobivati sredstva za volilno kampanjo tudi iz 
Pnspevkov državljanov držav članic Evropske unije in pravnih oseb zasebnega prava iz teh 
držav pod pogoji in na način, ki velja za domače pravne in fizične osebe. 

Organizatorje v zaključnem poročilu o volilni kampanji poročal, daje zbral 42271.025 tolaijev iz 
Vlrov, kot prikazujemo v tabeli 2. 

Tabela 2: Viri financiranja volilne kampanje 

financiranja  Znesek v tolarjih 

Prenos sredstev z računa SDS Slovenke demokratske stranke 41.769.996 

Prispevek pravne osebe 500.000 

„presti pozitivnega stanja na posebnem računu 1.029 

_^paj 42.271.025 

^er je organizator del sredstev za financiranje volilne kampanje pridobil s prenosom sredstev 
2 računa SDS Slovenske demokratske stranke, je v skladu z zakonom16 predložil tudi poročilo 
0 Poslovanju stranke v obdobju šestih mesecev pred dnevom glasovanja 

Pravilnost izkazanega skupnega zneska zbranih sredstev za volilno kampanjo smo potrjevali s 
Pregledovanjem prispevkov glede na vire in višino sredstev, preveritvijo obračunanih 
Popustov in oprostitev plačil ter preizkušanjem točnosti, obstoja in skladnosti zbranih sredstev 
2 določili ZVolK, ZPolS in ZVPEP-UPB1. 

podlagi preizkusa pravilnosti izkazanega skupnega zneska zbranih sredstev za volilno 
f^Panjo smo ugotovili, da je organizator pravilno zbral sredstva za financiranje volilne 
^^panje in zbrana sredstva v poročilu pravilno izkazal v znesku 42.271.025 tolaijev. 

^•2 Porabljena sredstva za volilno kampanjo 

Porabljena sredstva za volilno kampanjo so vsi plačani in neplačani stroški volilne kampanje 
ključno z danimi popusti ali oprostitvami plačil, ki jih odobrijo izvajalci storitev oziroma 

Prodajalci izdelkov. 

Stroški volilne kampanje so glede na določila ZVolK opredeljeni po namenu, času in vrsti. 
Namen je določen z zakonsko opredelitvijo volilne kampanje . To so vsa politično 

Propagandna sporočila in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na 

,7 
Drugi odstavek 19. člena ZVolK. 
'• člen ZVolK. 
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odločanje volivcev pri glasovanju o listah kandidatov oziroma kandidatih za poslance iz 
Republike Slovenije v Evropski parlament, med katere sodijo zlasti 

• volilna propaganda v javnih glasilih in drugih sredstvih javnega obveščanja, 
• plakatiranje in 
• predvolilni shodi. 

Stroški so časovno vezani na obdobje volilne kampanje18, ki se lahko začne najprej 30 dni 
pred dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja. 
Volilna kampanja za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament se je 
začela 14. maja 2004 in končala 11. junija. 2004 ob 24.00 uri. 

Med stroške volilne kampanje19, ki so potrebni za izvedbo volilne kampanje za listo 
kandidatov, ZVolK uvršča 

• stroške tiskanja in razobešanja plakatov, 
• stroške objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih, 
• stroške organizacije in izvedbe predvolilnih shodov in 
• stroške tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala, ki se pošilja 

neposredno volivcem. 

Pri prevajanju izkazanega skupnega zneska porabljenih sredstev za volilno kampanjo smo 
preverili pravilnost porabe in izkazovanja, in sicer tako, da smo pri vsakem strošku, vključno 
s popusti ali oprostitvami plačil, preizkusili točnost, obstoj in skladnost z določili ZVolK in 
ZPolS. 

Organizatorje v zaključnem poročilu o volilni kampanji poročal, daje porabil 54.070.420 tolarjev 
za stroške, kijih prikazujemo v tabeli 3. 

Tabela 3: Stroški volilne kampanje 

Vrste stroškov Znesek v tolarjih 

Stroški objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih 37.632.307 

Stroški tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala, ki se 9.370.022 
pošilja neposredno volivcem 

Stroški tiskanja in razobešanja plakatov 6.827.613 

Stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov 240.478 

Skupaj 54.070.420 

Na podlagi preizkusa pravilnosti izkazanega skupnega zneska porabljenih sredstev za volilno 
kampanjo smo ugotovili, da je organizator pravilno porabil sredstva za financiranje volilne 

kampanje in porabljena sredstva v poročilu pravilno izkazal v znesku 54.070.420 tolarjev. 

" Prvi odstavek 2. Člena ZVolK. 
" 17.a člen ZVolK. 
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2.3 Znesek delnega povračila stroškov volilne kampanje 

Organizatorji, katerih listam so pripadli mandati za poslance, imajo v skladu z ZVolK20 

Pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v znesku 60 tolaijev na dobljeni glas, pri 
Čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, 
razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča. 

Po Poročilu Republiške volilne komisije o izidu volitev poslancev iz Republike Slovenije v 
Evropski parlament21 je lista kandidatov Slovenske demokratske stranke - SDS dobila dva 
Mandata in 76.945 glasov ali 17,65 odstotka vseh glasov volivcev, zato je upravičena do delne 
Povrnitve stroškov volilne kampanje v znesku 4.616.700 tolaijev. Tako izračunan znesek ne 
Presega zneska porabljenih sredstev, ugotovljenega v točki 2.2 tega poročila, zato 
ugotavljamo, da je organizator upravičen do povrnitve stroškov volilne kampanje v znesku 
4-616.700 tolaijev. 

\ 

3- MNENJE 

V okviru omejitev, ki jih določa ZVolK smo revidirali pravilnost financiranja volilne 
kopanje za listo kandidatov Slovenske demokratske stranke - SDS za poslance iz Republike 
Slovenije v Evropski parlament, katere organizator je bila SDS Slovenska demokratska 
stranka, in sicer tako, da smo preverili pravilnost izkazovanja zbranih in porabljenih sredstev 
ter pravilnost zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo. Ugotovili smo tudi višino 
delnega povračila stroškov volilne kampanje, do katere je upravičen organizator v skladu z 
2l-členom ZVolK. 

Revidiranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih določa Napotilo za 
•zvajanje revizij22. Revizijski postopki so obsegali pridobivanje, pregledovanje, analiziranje in 
Presojanje podatkov o zbiranju in porabi sredstev za volilno kampanjo ter dokumentiranje 
revizijskih ugotovitev. Revizijo smo izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK, in z omejitvami pri 
Preverjanju zbranih in porabljenih sredstev, kot je podrobneje predstavljeno v točki 1.2 tega 
Poročila. 

3*1 Mnenje o izkazanih zneskih v zaključnem poročilu o volilni kampanji 

Zaključno poročilo SDS Slovenske demokratske stranke o volilni kampanji za listo 
kandidatov Slovenske demokratske stranke - SDS za poslance iz Republike Slovenije v 
Evropski parlament v vseh pomembnih pogledih izkazuje pravilno višino zbranih in 
Porabljenih sredstev za volilno kampanjo, to je v skladu z ZVolK, ZPolS in Odredbo o 
obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo {pozitivno mnenje). 

j, Prvi odstavek 21. člena ZVolK. 
a uradni list RS, 5t 69/04. 

Uradni list RS, št. 41/01. 
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3.2 Mnenje o pravilnosti financiranja volilne kampanje 

SDS Slovenska demokratska stranka je kot organizator volilne kampanje za listo kandidatov 
Slovenske demokratske stranke - SDS za poslance iz Republike Slovenije v Evropski 
parlament po našem mnenju v vseh pomembnih pogledih pravilno, torej v skladu s predpisi, 
financirala volilno kampanjo {pozitivno mnenje). 

3.3 Mnenje o višini delnega povračila stroškov volilne kampanje 

Po našem mnenju ima SDS Slovenska demokratska stranka glede na doseženi volilni izid in z 
revizijo potrjenim zneskom porabljenih sredstev za volilno kampanjo za izvedbo volitev 
poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2004 pravico do povrnitve 
stroškov volilne kampanje v znesku 4.616.700 tolaijev. 

Pravni pouk 

Tega poročila na podlagi tretjega odstavka 1. člena ZRacS-1 ni dopustno izpodbijati pred 
sodišči ali drugimi državnimi organi. 

Igor Šoltes, l.r. 
generalni državni revizor 
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(ZRacS-1, Uradni list RS, št. 11/01) 
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REVIZIJSKO POROČILO 
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V LETU 2004 
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1. UVOD 

Revizijo o pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji organizatoija za listo 
kandidatov stranke Slovenija je naša za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament 
smo izvedli na podlagi ZRacS-1, Zakona o volilni kampanji' (v nadaljevanju: ZVolK), 
Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (v nadaljevanju: 
ZVPEP-UPB1) in Programa dela za izvrševanje revizijske pristojnosti Računskega sodišča 
Republike Slovenije v letu 20043. Sklep o izvedbi revizije4 je bil izdan 7. 7. 2004. 

1.1 Predstavitev organizatorja volilne kampanje 

Organizator volilne kampanje (v nadaljevanju: organizator), ki je po ZVolK odgovoren za 
zakonitost5 izvajanja volilne kampanje, je bila za listo kandidatov stranke Slovenija je naša za 
poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament stranka Slovenija je naša. 

Organizator je moral vsa finančna sredstva, ki jih je sam namenil ali dobil od drugih pravnih 
ali fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, zbrati na posebnem računu z oznako 'za 
volilno kampanjo'. Prav tako je moral vse stroške volilne kampanje poravnavati izključno s 
tega računa. 

Organizator je moral najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja odpreti posebni račun za 
volilno kampanjo (v nadaljevanju: posebni račun)6. Tega je organizator odprl 30. 4. 2004 pri 
NLB d. d., enota Koper, zapreti pa ga jc moral najkasneje v treh mesecih po dnevu 
glasovanja oziroma dva meseca po dnevu oddaje poročila o volilni kampanji. 

Odgovorna oseba organizatoija je bil Janez Sodržnik, generalni sekretar stranke Slovenija je naša. 

1.2 Predstavitev revizije 

Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti financiranja volilne kampanje, ki zajema 

• preizkus pravilnosti podatkov v poročilu o volilni kampanji (v nadaljevanju: poročilo), 
• preizkus pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo ter 
• potrditev višine delnega povračila stroškov volilne kampanje. 

Predmet revizije je zaključno poročilo o volilni kampanji za volitve poslancev Republike 
Slovenije v Evropski parlament, ki so bile 13. 6. 2004. Poročilo je organizator predložil 
računskemu sodišču 13. 7. 2004. 

1 Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97. 
2 Uradni list RS, št. 40/04. 
3 Št. 3104-1/2004-13, z dne 26. 5. 2004. 
4 Št. 1217-13/2004-3. 
5 2. člen ZVolK. 
6 18. Člen ZVolK (najkasneje 29. 4. 2004). 
7 18. člen ZVolK (do vključno 12. 9. 2004). 
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^vizijo smo načrtovali in izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK in ki daje razumno 
Ugotovilo za presojo pravilnosti financiranja volilne kampanje. 

Težišče revizije je bilo na preverjanju pravilnosti izkazanih porabljenih sredstev za volilno 
Kampanjo. Posebni cilj revizije je bil ugotoviti višino delnega povračila stroškov volilne 
Kampanje, do katere je upravičen organizator. 

Revizijo smo bili dolžni opraviti na podlagi ZVolK. Pri tem smo upoštevali določila 

Cenjenega zakona glede obsega preveijanja. V skladu z določili ZVolK8 moramo preizkusiti 

višino zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje, 

je organizator zbral in porabil sredstva za volilno kampanjo v skladu z zakonom, 

ali so podatki, ki jih je organizator navedel v poročilu, ki ga določa ZVolK, točni, 

višino delnega povračila stroškov volilne kampanje, do katere je po ZVolK upravičen 

organizator. 

izvedbi revizije smo imeli določene omejitve v obsegu preveritev, ki izhajajo iz naslednjih 
določil ZVolK: 

poročilo o volilni kampanji9 mora organizator oddati računskemu sodišču dva meseca pred 
°bveznim zaprtjem posebnega računa za volilno kampanjo10, pri tem pa mora v poročilu o 
volilni kampanji med drugim poročati o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno 
kampanjo; organizator lahko torej posluje prek računa še dva meseca po oddaji poročila o 
volilni kampanji; 

r°k za zaprtje posebnega računa in rok za izdajo našega revizijskega poročila pri tistih 
organizatoijih, ki imajo na podlagi ZVolK pravico do delne povrnitve stroškov volilne 
kampanje, je enak in je omejen na tri mesece, kar pomeni, da v okviru te revizije ne 
Moremo preizkusiti skladnosti poslovanja organizatora z ustreznima določbama ZVolK11; 

Poročilo o poslovanju na računu organizatorja, s katerega je organizator prenesel sredstva 
na posebni račun za volilno kampanjo12, je omejeno na obdobje šestih mesecev pred 
dnevom glasovanja. 

Paradi navedenih omejitev ne moremo v celoti potrditi popolnosti izkazanih zneskov v 
celotnem obdobju, v katerem je posebni račun odprt, in da so bila vsa sredstva, namenjena za 
v°lilno kampanjo, zbrana na posebnem računu in da so bili vsi stroški za volilno kampanjo 
Poravnani s tega računa. Preizkusili smo le pravilnost in točnost zneskov, ki so navedeni v 
Poročilu. 

i 24-b člen ZVolK. 
,o 19- Člen ZVolK. 
i, 8- Člen ZVolK. 
i, 8- 'n 24.a Clcn ZVolK. 

19- Clcn ZVolK. 
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2. UGOTOVITVE 

Organizator je računskemu sodišču v predpisanem roku13 30 dni po dnevu glasovanja 
predložil poročilo, ki je v zgoščeni obliki prikazano v tabeli 1 v stolpcih (1) in (2). Poročilo ni 
bilo izdelano v skladu z Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za 
volilno kampanjo14. V odredbi je določeno, da mora biti poročilo izdelano na obrazcu št 2, 
organizator pa nam je posredoval poročilo na obrazcu št. 3. 

V poročilu je organizator izkazal zbrana sredstva v znesku 5.749.282 tolaijev in porabljena 
sredstva v znesku 21.178.423 tolaijev. Do roka oddaje poročila organizator ni zbral vseh 
potrebnih sredstev za kritje stroškov volilne kampanje. 

Razlike med izkazanimi zneski v poročilu in potrjenimi zneski, kot so prikazane v tabeli 1, so 
pojasnjene v točkah 2.1.a, 2.2.a in 2.2.b tega poročila. 

Tabela 1: Prikaz izkazanih in potrjenih zneskov iz poročila 
V tolarjih. 

Opis postavke 

(D 

Izkazani 
znesek v 
poročilu 

(2) 

Vsota Vsota 
precenitev podcenitev Razlika 

Potrjeni 
znesek 

(3) (5-3-4) (6-2-5) 
Skupna višina zbranih sredstev za volilno 
kampanjo 

Skupna višina porabljenih sredstev za volilno 
kampanjo 
Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo 
trikratno povprečno mesečno plačo na delavca v 
RS za to leto 
Skupna višina odobrenih posojil, ki presegajo 
trikratno povprečno mesečno plačo na delavca v 0 
RS zato leto 

Skupni znesek odloženih plačil, če višina plačila 
presega znesek iz 1. točke poročila, čas odloga pa 9.262.736 
je daljši od 30 dni 

< -JAO 709 
0 729.8OO (729.800) 

21.178.423 3.123.800 825.835 2.297.965 

1.500.000 0 0 0 

Vin zaključno poročilo o financiranju volilne kampanje organizatoija in ugotovitve revizije. 

6.479.082 

18.880.458 

1.500.000 

9.262.736 

2.1 Zbrana sredstva za volilno kampanjo 

Zbrana sredstva za volilno kampanjo so V skladu z ZVolK in Zakonom o političnih strankah15 

(v nadaljevanju: ZPolS) vsi prispevki, zbrani na posebnem računu in vsi popusti ali oprostitve 
plačil, ki so jih odobrili izvajalci storitev oziroma prodajalci izdelkov. 

Volilna kampanja se lahko financira s prispevki zasebnikov, pravnih in fizičnih oseb, ki pa ne 
smejo presegati 10-kratne povprečne mesečne plače na delavca v Republiki Sloveniji za 
preteklo leto. Državni organi, javni zavodi, javna podjetja, organi lokalnih skupnosti, 
humanitarne organizacije, verske skupnosti in tudi gospodarske družbe, v katerih je vložen 

13 19. člen ZVolK. 
14 Uradni list RS, št. 39/97. 
15 Uradni list RS, št. 62/94,13/98,1/99, 70/00, 51/01 in 94/02. 
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javni kapital v vrednosti najmanj 50 odstotkov, ne smejo financirati volilne kampanje. V 
skladu z ZVPEP-UPB1 je dovoljeno pridobivati sredstva za volilno kampanjo tudi iz 

Prispevkov državljanov držav članic Evropske unije in pravnih oseb zasebnega prava iz teh 
držav pod pogoji in na način, ki velja za domače pravne in fizične osebe. 

Organizator je v zaključnem poročilu o financiranju volilne kampanje poročal, da je zbral 
5.749.282 tolarjev iz virov,, kot prikazujemo v tabeli 2. 

Tabela 2: Viri financiranja volilne kampanje 

Viri financiranja Znesek v tolarjih 

Prispevki pravnih oseb 5.277.282 

Prispevki fizičnih oseb 472.000 

Skupaj 5.749.282 

Pravilnost izkazanega skupnega zneska zbranih sredstev za volilno kampanjo smo potijevali s 
pregledovanjem prispevkov glede na vire in višino sredstev, preveritvijo obračunanih 
Popustov in oprostitev plačil ter preizkušanjem točnosti, obstoja in skladnosti zbranih sredstev 
z določili ZVolK, ZPolS in ZVPEP-UPB1. 

2-1.a Na podlagi preizkusa pravilnosti izkazanega skupnega zneska zbranih sredstev za volilno 

kampanjo smo ugotovili, da organizator med zbranimi sredstvi ni izkazal vseh sredstev iz 
brezplačnih storitev pravnih in fizičnih oseb, v skupnem znesku 729.800 tolaijev. Organizator bi 
nioral pravilno zbrana sredstva v znesku 6.479.082 tolaijev, kot je navedeno v tabeli 1 v 
stolpcu (6). 

2-l.b Organizator je med zbranimi in porabljenimi sredstvi za volilno kampanjo prikazal poštne 
stroške v znesku 152.515 tolaijev, ki jih je na podlagi donatorske pogodbe med stranko Slovenija 
je naša in Svetniškim klubom 'Ljubljana, moje mesto' pokril Svetniški klub. Tako podarjena 

sredstva stranke Slovenija je naša je organizator pravilno ovrednotil in izkazal v poročilu. Pri tem 
°Pozaijamo, da so bila v opisanem primeru sredstva Svetniškega kluba nenamensko porabljena, 
za kar sta odgovorna Svetniški klub in Mestna občina Ljubljana, ki sta dopustila takšno ravnanje. 
^er je predmet revizije 2:aključno poročilo o volilni kampanji, ki ga je predložil organizator 
volilne kampanje stranke Slovenija je naša, navedena nepravilnost ne vpliva na izrek mnenja o 

Pravilnosti financiranja voliilne kampanje. 

2*2 Porabljena sredstva za volilno kampanjo 

Porabljena sredstva za volilno kampanjo so vsi plačani in neplačani stroški volilne kampanje 
vključno z danimi popusti ali oprostitvami plačil, ki jih odobrijo izvajalci storitev oziroma 
Prodajalci izdelkov. 

Stroški volilne kampanje so glede na določila ZVolK opredeljeni po namenu, času in vrsti, 
^atnen je določen z 2ikonsko opredelitvijo volilne kampanje 6. To so vsa politično 

14 20. člen ZVolK. 
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propagandna sporočila in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na 
odločanje volivcev pri glasovanju o listah kandidatov oziroma kandidatih za poslance iz 
Republike Slovenije v Evropski parlament, med katere sodijo zlasti 

• volilna propaganda v javnih glasilih in drugih sredstvih javnega obveščanja, 
• plakatiranje in 
• predvolilni shodi. 

Stroški so časovno vezani na obdobje volilne kampanje17, ki se lahko začne najprej 30 dni 
pred dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja. 
Volilna kampanja za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament se je 
začela 14. maja 2004 in končala 11. junija 2004 ob 24.00 uri. 

Med stroške volilne kampanje18, ki so potrebni za izvedbo volilne kampanje za listo 
kandidatov, ZVolK uvršča 

• stroške tiskanja in razobešanja plakatov, 
• stroške objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih, 
• stroške organizacije in izvedbe predvolilnih shodov in 
• stroške tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala, ki se pošilja 

neposredno volivcem. 

Pri preverjanju izkazanega skupnega zneska porabljenih sredstev za volilno kampanjo smo 
preverili pravilnost porabe in izkazovanja, in sicer tako, da smo pri vsakem strošku, vključno 
s popusti ali oprostitvami plačil, preizkusili točnost, obstoj in skladnost z določili ZVolK in 
ZPolS. 

Organizatorje v zaključnem poročilu o financiranju volilne kampanje poročal, daje porabil 
21.178.423 tolaijev za stroške. Znesek ni pravilen, saj je bila poleg nekaterih nepravilnosti pri 
vključevanju stroškov stoijena tudi računska napaka pri izdelavi poročila. Pravi seštevek v 
poročilu izkazanih stroškov je 18.082.024 tolaijev. Sredstva so bila porabljena za namene, ki 
jih prikazujemo v tabeli 3. 

Tabela 3: Stroški volilne kampanje 

Vrste stroškov  Znesek v tolarjih 

Stroški tiskanja in izobešanja plakatov 5.324.596 

Stroški objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih 6.108.513 

Stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov 1.803.237 

Stroški tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala 4.845.678 

Skupaj   18.082.024 

2.2.a S preizkušanjem pravilnosti porabe sredstev za volilno kampanjo smo ugotovili, da je 
organizator izkazal stroške volilne kampanje zaradi računske napiake za 3.096.400 tolaijev 

u 1. Člen ZVolK. 
17 Prvi odstavek 2. člena ZVolK. 
" 17.ačlen ZVolK. 
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previsoko, poleg tega je stroške prikazal tudi za 27.400 tolaijev previsoko, ker je med stroške 
uvrstil 

znesek 19.000 tolaijev za promocijo v obdobju po volilni kampanji in 
' znesek 8.400 tolarjev za objavo oglasa 13. 5. 2004, to je v času pred začetkom volilne 

kampanje. 

Organizator v poročilu ni izkazal stroškov v skupnem znesku 825.835 tolaijev, čeprav so se 
nanašali na volilno kampanjo, in sicer med stroški ni prikazal 

* pravilnega zneska računa za plakatiranje, ki je znašal 13.680 tolaijev, prikazan pa je bil v 
znesku 13.600 tolaijev; 
pravilnega zneska računa za pripravo prostora za shod; namesto zneska 53.026 tolaijev je 
izkazal znesek 48.871 tolaijev (brez DDV); 
računa v znesku 30.000 tolaijev za najem stojnice; 
računa v znesku 71.626 tolaijev za najem stojnice; 
računa v znesku 42.099 tolaijev za delo dijaka za promocijo stranke v obdobju od 4. 6. do 
11.6. 2004; 
računa v znesku 80.344 tolaijev za plakatiranje; 
brezplačen nastop pevca na shodu v znesku 200.000 tolaijev, kot je bilo dogovoijeno z 
donatorsko pogodbo; 
pravilnega zneska računa za oglaševanje, ki je znašal 2.585.005 tolaijev, prikazan pa je bil 
v znesku 2.187.475 tolaijev; razlika predstavlja predplačilo v znesku 397.530 tolaijev. 

2.2.b Na podlagi opravljenih preizkusov pravilnosti izkazane porabe smo ugotovili, da je 
Organizator za volilno kampanjo porabil 18.880.458 tolaijev, kot je navedeno v tabeli 1. 

2*3 Znesek delnega povračila stroškov volilne kampanje 

^ skladu z ZVolK19 pripada pravica do povračila dela stroškov tudi tistemu organizatoiju, 
Čigar lista kandidatov je dobila najmanj dva odstotka od skupnega števila oddanih glasov v 
vsej državi, in sicer v znesku 30 tolaijev za dobljeni glas v državi. 

Poročilu Republiške volilne komisije o izidu volitev poslancev iz Republike Slovenije v 
Evropski parlament20 je lista kandidatov stranke Slovenija je naša dobila 17.930 glasov ali 
4.11 odstotka vseh glasov volivcev, zato je upravičena do delne povrnitve stroškov volilne 

kampanje v znesku 537.900 tolaijev. Tako izračunan znesek ne presega zneska porabljenih 
Sredstev, ugotovljenega v točki 2.2.b tega poročila, zato ugotavljamo, da je organizator 
Upravičen do povrnitve stroškov volilne kampanje v znesku 537.900 tolarjev. 

20 odsiavek 21. člena ZVolK. 
Uradni list RS, št. 69/04. 
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3. MNENJE 

V okviru omejitev, ki jih določa ZVolK smo revidirali smo pravilnost financiranja volilne 
kampanje za listo kandidatov stranke Slovenija je naša za poslance iz Republike Slovenije v 
Evropski parlament, katere organizator je bila stranka Slovenija je naša, in sicer tako, da smo 
preverili pravilnost izkazovanja zbranih in porabljenih sredstev ter pravilnost zbiranja in 
porabe sredstev za volilno kampanjo. Ugotovili smo tudi višino delnega povračila stroškov 
volilne kampanje, do katere je upravičen organizator v skladu z 21. členom ZVolK. 

Revidiranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih določa Napotilo za 
izvajanje revizij21. Revizijski postopki so obsegali pridobivanje, pregledovanje, analiziranje in 
presojanje podatkov o zbiranju in porabi sredstev za volilno kampanjo ter dokumentiranje 
revizijskih ugotovitev. Revizijo smo izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK, in z omejitvami pri 
prevajanju zbranih in porabljenih sredstev, kot je podrobneje predstavljeno v točki 1.2 tega 
poročila. 

3.1 Mnenje o izkazanih zneskih v zaključnem poročilu o volilni kampanji 

Stranka Slovenija je naša je kot organizator volilne kampanje za listo kandidatov stranke za 
poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2004 v dveh primerih ravnala v 
neskladju s predpisi, ki so jih bili dolžni spoštovati organizatoiji volilne kampanje, in sicer je 
v zaključnem poročilu 

• prenizko izkazala zbrana sredstva za 729.800 tolaijev, ker mednje ni vključila tudi 
ovrednotenih brezplačnih storitev pravnih in fizičnih oseb (točka 2.1.a tega poročila) in 

• previsoko izkazala porabljena sredstva za 2.297.965 tolaijev, predvsem zaradi računske 
napake pri pripravi poročila, v manjšem delu pa tudi zaradi neustreznega obravnavanja 
stroškov volilne kampanje (točka 2.2.a tega poročila). 

Zaradi napak, opisanih v prejšnjem odstavku, zaključno poročilo o volilni kampanji, ki ga je 
predložila stranka Slovenija je naša, kot organizatorica volilne kampanje za listo kandidatov 
stranke za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2004, po našem 
mnenju ne prikazuje pravilno višino zbranih in porabljenih sredstev in ni izdelano v skladu z 
ZVolK, ZPolS in Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno 
kampanjo (negativno mnenje). 

3.2 Mnenje o pravilnosti financiranja volilne kampanje 

Stranka Slovenija je naša je kot organizator volilne kampanje za listo kandidatov stranke 
Slovenija je naša za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament po našem mnenju 
v vseh pomembnih pogledih pravilno, torej v skladu s predpisi, financirala volilno kampanjo 
(pozitivno mnenje). 

21 Uradni list RS, St. 41/01. 
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3-3 Mnenje o višini delnega povračila stroškov volilne kampanje 

našem mnenju ima stranka Slovenija je naša glede na doseženi volilni izid in z revizijo 
Potrjenim zneskom porabljenih sredstev za volilno kampanjo za izvedbo volitev poslancev iz 
^publike Slovenije v Evropski parlament v letu 2004 pravico do povrnitve stroškov volilne 
kampanje v znesku 537.900 tolaijev. 

travni pouk 

^ega poročila na podlagi tretjega odstavka 1. člena ZRacS-1 ni dopustno izpodbijati pred 
s°dišči ali drugimi državnimi organi. 

Igor Šoltes, l.r. 
Seneralni državni revizor 

'°ktober2004 37 poročevalec, št. 106 



Računsko sodišče 
Republike Slovenije 

Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o računskem sodišču 
(ZRacS-1, Uradni list RS, št. 11/01) 

izdajam 

REVIZIJSKO POROČILO 

O PRAVILNOSTI FINANCIRANJA VOLILNE KAMPANJE 
SLOVENSKE NACIONALNE STRANKE 

ZA POSLANCE IZ REPUBLIKE SLOVENIJE 
V EVROPSKI PARLAMENT 

V LETU 2004 

Številka: 1217-8/2004-11 

Ljubljana, 14. septembra 2004 
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1- UVOD 

Revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje Slovenske nacionalne stranke za poslance 
lz Republike Slovenije v Evropski parlament smo izvedli na podlagi ZRacS-1, Zakona o 
volilni kampanji1 (v nadaljevanju: ZVolK), Zakona o volitvah poslancev iz Republike 

Slovenije v Evropski parlament2 (v nadaljevanju: ZVPEP-UPB1) in Programa dela za 
izvrševanje revizijske pristojnosti Računskega sodišča Republike Slovenije v letu 20043. 
Sklep o izvedbi revizije je bil izdan 7. 7. 2004. 

Predstavitev organizatorja volilne kampanje 

Organizator volilne kampanje (v nadaljevanju: organizator), ki je po ZVolK odgovoren za 
zakonitost5 izvajanja volilne kampanje, je bila za listo kandidatov Slovenske nacionalne 
stranke - SNS za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament Slovenska nacionalna 
stranka. 

Organizatorje moral vsa finančna sredstva, ki jih je sam namenil ali dobil od drugih pravnih 
^ fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, zbrati na posebnem računu z oznako 'za 
volilno kampanjo'. Prav tako je moral vse stroške volilne kampanje poravnavati izključno s 
*ega računa. 

Organizator je moral najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja odpreti posebni račun za 
volilno kampanjo (v nadaljevanju: posebni račun)6. Tega je Slovenska nacionalna stranka 
°dprla 29.4. 2004 pri NLB d. d., Ljubljana, zapreti pa gaje morala najkasneje v treh mesecih 
Po dnevu glasovanja oziroma dva meseca po dnevu oddaje poročila o volilni kampanji. 

Odgovorna oseba organizatorja je bila Miša Glažar, glavna tajnica Slovenske nacionalne 
stranke. 

*•2 Predstavitev revizije 

Oilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti financiranja volilne kampanje, ki zajema 

preizkus pravilnosti podatkov v poročilu o volilni kampanji (v nadaljevanju: poročilo), 
preizkus pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo ter 
potrditev višine delnega povračila stroškov volilne kampanje. 

Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97. 
Uradni list RS, St. 40/04. 
«. 3104-1/2004-13, z dne 26.5.2004. 
St 1217-8/2004-3. 
2. člen ZVolK. 
]8. člen ZVolK (najkasneje 29.4.2004). 
I8- člen ZVolK (do vključno 12.9.2004). 
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Predmet revizije je bilo zaključno poročilo o volilni kampanji za volitve poslancev Republike 
Slovenije v Evropski parlament, ki so bile 13.6. 2004. Poročilo je Slovenska nacionalna 
stranka, kot organizator, predložila računskemu sodišču 13.7.2004. 

Revizijo smo načrtovali in izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK in ki daje razumno 
zagotovilo za presojo pravilnosti financiranja volilne kampanje. 

Težišče revizije je bilo na preverjanju pravilnosti izkazanih porabljenih sredstev za volilno 
kampanjo. Posebni cilj revizije je bil ugotoviti višino delnega povračila stroškov volilne 
kampanje, do katere je upravičen organizator. 

Revizijo smo bili dolžni opraviti na podlagi ZVolK. Pri tem smo upoštevali določila 
omenjenega zakona glede obsega preveijanja. V skladu z določili ZVolK8 moramo preizkusiti 

• višino zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje, 

• ali je organizator pridobil in uporabil sredstva za volilno kampanjo v skladu z zakonom, 

• ali so podatki, ki jih je organizator navedel v poročilih, ki jih določa ZVolK, točni, 

• višino delnega povračila stroškov volilne kampanje, do katere je po ZVolK upravičen 
organizator. 

Pri izvedbi revizije smo imeli določene omejitve v obsegu preveritev, ki izhajajo iz naslednjih 
določil ZVolK: " 

• poročilo o volilni kampanji9 mora organizator oddati računskemu sodišču dva meseca pred 
obveznim zaprtjem posebnega računa10, pri tem pa mora v poročilu o volilni kampanji med 
drugim poročati o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo; organizator 
lahko torej posluje prek računa še dva meseca po oddaji poročila o volilni kampanji; 

• rok za zaprtje posebnega računa in rok za izdajo našega revizijskega poročila pri tistih 
organizatorjih, ki imajo na podlagi ZVolK pravico do delne povrnitve stroškov volilne 
kampanje, je enak in je omejen na tri mesece, kar pomeni, da v okviru te revizije ^ ne 
moremo preizkusiti skladnosti poslovanja organizatorja z ustreznima določbama ZVolK ; 

• poročilo o poslovanju na računu organizatorja, s katerega je organizator prenesel sredstva 
na posebni račun12, je omejeno na obdobje šestih mesecev pred dnevom glasovanja. 

Zaradi navedenih omejitev ne moremo v celoti potrditi popolnosti izkazanih zneskov v 
celotnem obdobju, v katerem je posebni račun odprt, in da so bila vsa sredstva, namenjena za 
volilno kampanjo, zbrana na posebnem računu in da so bili vsi stroški za volilno kampanjo 
poravnani s tega računa. Preizkusili smo le pravilnost in točnost zneskov, ki so navedeni v 
poročilu. 

* 24.b člen ZVolK. 
9 19. člen ZVolK. 
10 18. člen ZVolK. 
11 18. in 24.a člen ZVolK. 
12 19. člen ZVolK. 
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2- UGOTOVITVE 

Organizator je računskemu sodišču v predpisanem roku 30 dni po dnevu glasovanja13 

Predložil poročilo, ki je v zgoščeni obliki prikazano v tabeli 1 v stolpcih (1) in (2). Poročilo je 
izdelano v skladu z Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno 
kampanjo14. 

^ poročilu je organizator izkazal zbrana sredstva v znesku 700.060 tolaijev in porabljena 
^edstva v znesku 695.079 tolaijev. Do roka oddaje poročila je organizator zbral vsa potrebna 
^edstva za kritje stroškov volilne kampanje. 

Razlike med izkazanimi zneski v poročilu in potrjenimi zneski, kot so prikazane v tabeli 1, so 
Pojasnjene v točkah 2.1,2.2.a in 2.2.b tega poročila. 

Tabela 1: Prikaz izkazanih in potrjenih zneskov iz poročila 

tolaijih 

Opis postavke 

(D 

^dlv Vsota Vsot* Razlik« Potrieni 

poročilu Precen'tev podcenitev znesek 
(2) (3) (4) C5-3-41 (4) (5-3-4) (6-2-5) 

Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 700.060 0 0 0 700.060 

^apna viSina porabljenih sredstev za volilno ^ 0 ,.760 593.3,9 

j^pna višina prejetih prispevkov, ki presegajo 
tokratno povprečno mesečno plačo na delavca v RS 0 0 0 0 0 
24 to leto 
Skupna višina odobrenih posojil, ki presegajo 
tokratno povprečno mesečno plačo na delavca v RS 0 0 0 0 0 
28 to leto 
Skupni znesek odloženih plačil, če višina plačila 
Presega znesek iz 1. točke poročila, čas odloga pa je 0 0 
"Miši od 30 dni 

^'r: ključno poročilo o volilni kampanji organizaloija in ugotovitve revizije. 

3*1 Zbrana sredstva za volilno kampanjo 

Zbrana sredstva za volilno kampanjo so v skladu z ZVolK in Zakonom o političnih strankah15 

'v nadaljevanju: ZPolS) vsi prispevki, zbrani na posebnem računu, in vsi popusti ali 
°Prostitve plačil, ki so jih odobrili izvajalci storitev oziroma prodajalci izdelkov. 

Molilna kampanja se lahko financira s prispevki zasebnikov, pravnih in fizičnih oseb, ki pa ne 
sniejo presegati 10-kratne povprečne mesečne plače na delavca v Republiki Sloveniji za 

Preteklo leto. Državni organi, javni zavodi, javna podjetja, organi lokalnih skupnosti, 

,«19- člen ZVolK. 
„ Uradni list RS, št. 39/97. 

Uradni list RS, št. 62/94, 70/00, 51/02. 
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humanitarne organizacije, verske skupnosti in tudi gospodarske družbe, v katerih je vložen 
javni kapital v vrednosti najmanj 50 odstotkov, ne smejo financirati volilne kampanje. V 
skladu z ZVPEP-UPB1 je dovoljeno pridobivati sredstva za volilno kampanjo tudi iz 
prispevkov državljanov držav članic Evropske unije in pravnih oseb zasebnega prava iz teh 
držav pod pogoji in na način, ki velja za domače pravne in fizične osebe. 

Organizator je v zaključnem poročilu o volilni kampanji poročal, da je zbral 700.060 tolaijev 
iz virov, kot prikazujemo v tabeli 2. 

Tabela 2: Viri financiranja volilne kampanje 

Vir financiranja  Znesek v tolarjih 

Prenos sredstev z računa Slovenske nacionalne stranke 700.000 

Obresti 60 

Skupaj 700.060 

Ker je organizator del sredstev za financiranje volilne kampanje pridobil s prenosom sredstev 
z računa Slovenske nacionalne stranke, je v skladu z zakonom16 predložil tudi poročilo o 
poslovanju stranke v obdobju šestih mesecev pred dnevom glasovanja. 

Pravilnost izkazanega skupnega zneska zbranih sredstev za volilno kampanjo smo potrjevali s 
pregledovanjem prispevkov glede na vire in višino sredstev, preveritvijo obračunanih 
popustov in oprostitev plačil ter preizkušanjem točnosti, obstoja in skladnosti zbranih sredstev 
z določili ZVolK, ZPolS in ZVPEP-UPB1. 

Na podlagi preizkusa pravilnosti izkazanega skupnega zneska zbranih sredstev za voliln° 
kampanjo smo ugotovili, da je organizator pravilno zbral sredstva za financiranje volitoe 

kampanje in zbrana sredstva v poročilu pravilno izkazal v znesku 700.060 tolaijev. 

2.2 Porabljena sredstva za volilno kampanjo 

Porabljena sredstva za volilno kampanjo so vsi plačani in neplačani stroški volilne kampanje 
vključno z danimi popusti ali oprostitvami plačil, ki jih odobrijo izvajalci storitev oziroma 
prodajalci izdelkov. 

Stroški volilne kampanje so glede na določila ZVolK opredeljeni po namenu, času in vrsti- 
Namen je določen z zakonsko opredelitvijo volilne kampanje 7. To so vsa politično 
propagandna sporočila in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na 

odločanje volivcev pri glasovanju o listah kandidatov oziroma kandidatih za poslance iz 

Republike Slovenije v Evropski parlament, med katere sodijo zlasti 

• volilna propaganda v javnih glasilih in drugih sredstvih javnega obveščanja, 
• plakatiranje in 
• predvolilni shodi. 

16 2. odstavek 19. člena ZVolK. 
17 1. Člen ZVolK. 
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Stroški so časovno vezani na obdobje volilne kampanje18, ki se lahko začne najprej 30 dni 
Pred dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja. 

Molilna kampanja za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament se je 
začela 14. maja 2004 in končala 11. junija 2004 ob 24.00 uri. 

^ed stroške volilne kampanje19, ki so potrebni za izvedbo volilne kampanje za listo 
kandidatov, ZVolK uvršča 

stroške tiskanj a in razobešanj a plakatov, 
stroške objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih, 
stroške organizacije in izvedbe predvolilnih shodov in 
stroške tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala, ki se pošilja 
neposredno volivcem. 

Pri prevajanju izkazanega skupnega zneska porabljenih sredstev za volilno kampanjo smo 

preverili pravilnost porabe in izkazovanja, in sicer tako, da smo pri vsakem strošku, vključno 
s popusti ali oprostitvami plačil, preizkusili točnost, obstoj in skladnost z določili ZVolK in 

ZPolS. 

Organizatorje v zaključnem poročilu o volilni kampanji poročal, daje porabil 695.079 tolarjev za 
stroške, kijih prikazujemo v tabeli 3. 

Tabela 3: Stroški volilne kampanje 

^rste stroškov Znesek v tolarjih 

Stroški objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih 67.200 

Stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov 623.484 

Drugi stroški 4.395 

Skupaj 695.079 

2.2.a S preizkušanjem pravilnosti porabe sredstev za volilno kampanjo smo ugotovili, da je 

°rganizator med stroške napačno zajel tudi račun v znesku 1.760 tolarjev za gostinske storitve 
2 dne 12. 6. 2004, to je en dan po uradnem zaključku volilne kampanje. Gre torej za napačno 
1 ukazana in tudi nepravilno porabljena sredstva, saj je s tem ravnal v neskladju z drugim 
odstavkom 2. in 17.a člena ZVolK. Navedena napaka ne vpliva pomembneje na pravilnost 
lzkazovanja porabe sredstev za volilno kampanjo. 

2-2.b Na podlagi opravljenih preizkusov pravilnosti izkazane porabe smo ugotovili, da je 

organizator za volilno kampanjo porabil 693.319 tolaijev, kot je navedeno v tabeli 1. 

" t> • i,Prv' odstavek 2. Člena ZVolK. 
]7.a člen ZVolK. 
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2.3 Znesek delnega povračila stroškov volilne kampanje 

V skladu z ZVolK" pripada pravica do povračila dela stroškov tudi tistemu organizatoiju, 
čigar lista kandidatov je dobila najmanj dva odstotka od skupnega števila oddanih glasov v 
vsej državi, in sicer v znesku 30 tolarjev za dobljeni glas v državi. 

Po Poročilu Republiške volilne komisije o izidu volitev poslancev iz Republike Slovenije v 
Evropski parlament21 je lista kandidatov Slovenske nacionalne stranke dobila 21.883 glasov 
ali 5,02 odstotka vseh glasov volivcev, zato je upravičena do delne povrnitve stroškov volilne 
kampanje v znesku 656.490 tolaijev. Tako izračunan znesek ne presega zneska porabljenih 
sredstev, ugotovljenega v točki 2.2.b tega poročila, zato ugotavljamo, da je organizator 
upravičen do povrnitve stroškov volilne kampanje v znesku 656.490 tolaijev. 

3. MNENJE 

V okviru omejitev, ki jih določa ZVolK, smo revidirali pravilnost financiranja volilne 
kampanje za listo kandidatov Slovenske nacionalne stranke - SNS za poslance iz Republike 
Slovenije v Evropski parlament, katere organizator je bila Slovenska nacionalna stranka, in 
sicer tako, da smo preverili pravilnost izkazovanja zbranih in porabljenih sredstev ter 
pravilnost zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo. Ugotovili smo tudi višino delnega 
povračila stroškov volilne kampanje, do katere je upravičen organizator v skladu z 21. členom 
ZVolK. 

Revidiranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih določa Napotilo za 
izvajanje revizij22. Revizijski postopki so obsegali pridobivanje, pregledovanje, analiziranje in 
presojanje podatkov o zbiranju in porabi sredstev za volilno kampanjo ter dokumentiranje 
revizijskih ugotovitev. Revizijo smo izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK, in z omejitvami pri 
prevajanju zbranih in porabljenih sredstev, kot je podrobneje predstavljeno v točki 1.2 tega 
poročila. 

3.1 Mnenje o izkazanih zneskih v zaključnem poročilu o volilni kampanji 

Zaključno poročilo Slovenske nacionalne stranke o volilni kampanji za Usto kandidatov 
Slovenske nacionalne stranke - SNS za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament 
v vseh pomembnih pogledih izkazuje pravilno višino zbranih in porabljenih sredstev za 
volilno kampanjo, to je v skladu z ZVolK, ZPolS in Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in 
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo (pozitivno mnenje). 

30 Drugi odstavek 21. člena ZVolK. 
21 Uradni list RS, št. 69/04. 
22 Uradni list RS, St. 41/01. 
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3*2 Mnenje o pravilnosti financiranja volilne kampanje 

Slovenska nacionalna stranka je kot organizator volilne kampanje za listo kandidatov 
Slovenske nacionalne stranke - SNS za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament 
P° našem mnenju v vseh pomembnih pogledih pravilno, torej v skladu s predpisi, financirala 
Volilno kampanjo (pozitivno mnenje). 

3«3 Mnenje o višini delnega povračila stroškov volilne kampanje 

Po našem mnenju ima Slovenska nacionalna stranka glede na doseženi volilni izid in z 
revizijo potrjenim zneskom porabljenih sredstev za volilno kampanjo za izvedbo volitev 
Poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2004 pravico do povrnitve 
stroškov volilne kampanje v znesku 656.490 tolaijev. 

travni pouk 

Tega poročila na podlagi tretjega odstavka 1. člena ZRacS-1 ni dopustno izpodbijati pred 

sodišči ali drugimi državnimi organi. 

Igor Šoltes, l.r. 

generalni državni revizor 
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Računsko sodišče 
Republike Slovenije 

Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o računskem sodišču 
(ZRacS-1, Uradni list RS, št. 11/01) 

izdajam 

REVIZIJSKO POROČILO 

O PRAVILNOSTI FINANCIRANJA VOLILNE KAMPANJE 
LDS LIBERALNE DEMOKRACIJE SLOVENIJE ZA POSLANCE IZ 

REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT 

V LETU 2004 

poročevalec, št. 106 

Številka: 1217-2/2004-13 

Ljubljana, 14. septembra 2004 

7. oktober 
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1. UVOD 

Revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje LDS Liberalne demokracije Slovenije za 
Poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament smo izvedli na podlagi ZRacS-1, 
Zakona o volilni kampanji1 (v nadaljevanju: ZVolK), Zakona o volitvah poslancev iz 
Republike Slovenije v Evropski parlament2 (v nadaljevanju: ZVPEP-UPB1) in Programa dela 
za izvrševanje revizijske pristojnosti Računskega sodišča Republike Slovenije v letu 20043. 
Sklep o izvedbi revizije4 je bil izdan 7. 7.2004. 

1-1 Predstavitev organizatorja volilne kampanje 

Organizator volilne kampanje (v nadaljevanju: organizator), ki je po ZVolK odgovoren za 
zakonitost5 izvajanja volilne kampanje, je bila za listo kandidatov LDS Liberalne demokracije 
Slovenije in Demokratične stranke upokojencev Slovenije za poslance iz Republike Slovenije 
v Evropski parlament LDS Liberalna demokracija Slovenije. 

Organizator je moral vsa finančna sredstva, ki jih je sam namenil ali dobil od drugih pravnih 
ali fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, zbrati na posebnem računu z oznako 'za 
volilno kampanjo'. Prav tako je moral vse stroške volilne kampanje poravnavati izključno s 
tega računa. 

Organizator volilne kampanje je moral najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja odpreti 
Posebni račun za volilno kampanjo (v nadaljevanju: posebni račun)6. Tega je LDS Liberalna 
demokracija Slovenije odprla 5. 4. 2004 pri SKB banki d. d., Ljubljana, zapreti7 pa ga je 
korala najkasneje v treh mesecih po dnevu glasovanja oziroma dva meseca po dnevu oddaje 
Poročila o volilni kampanji. 

Odgovorna oseba organizatorja volilne kampanje je bil Peter Jamnikar, generalni sekretar 
LDS Liberalne demokracije Slovenije. 

1*2 Predstavitev revizije 

Oilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti financiranja volilne kampanje, ki zajema 

• preizkus pravilnosti podatkov v poročilu o volilni kampanji (v nadaljevanju: poročilo), 
• preizkus pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo ter 
• potrditev višine delnega povračila stroškov volilne kampanje. 

Predmet revizije je zaključno poročilo o volilni kampanji za volitve poslancev Republike 
Slovenije v Evropski parlament, ki so bile 13. 6. 2004. Poročilo je LDS Liberalna 

Uradni list RS, 5t. 62/94 in 17/97. 
Uradni list RS, 5t. 40/04. 
|t. 3104-1/2004-13, z dne 26. 5. 2004. 
St. 1217-2/2004-3. 
2. člen ZVolK. 
'8. Člen ZVolK (najkasneje 29.4.2004). 
!8- Člen ZVolK (do vključno 12.9.2004). 
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demokracija Slovenije, kot organizator volilne kampanje, predložila računskemu sodišču 
13. 7. 2004. 

Revizijo smo načrtovali in izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK in ki daje razumno 
zagotovilo, za presojo pravilnosti financiranja volilne kampanje. 

Težišče revizije je bilo na preverjanju pravilnosti izkazanih porabljenih sredstev za volilno 
kampanjo. Posebni cilj revizije je bil ugotoviti višino delnega povračila stroškov volilne 
kampanje, do katere je upravičen organizator. 

Revizijo smo bili dolžni opraviti m podlagi ZVolK. Pri tem smo upoštevali določila 
omenjenega zakona glede obsega preveijanja. V skladu z določili ZVolK8 moramo preizkusiti 

• višino zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje, 
• ali je organizator volilne kampanje pridobil in uporabil sredstva za volilno kampanjo v 

skladu z zakonom, 
• ali so podatki, ki jih je organizator volilne kampanje navedel v poročilih, ki jih določa 

ZVolK, točni, 
• višino delnega povračila stroškov volilne kampanje, do katere je po ZVolK upravičen 

organizator volilne kampanje. 

Pri izvedbi revizije smo imeli določene omejitve v obsegu preveritev, ki izhajajo iz naslednjih 
določil ZVolK: 

• poročilo o volilni kampanji9 mora organizator volilne kampanje oddati računskemu sodišč 
dva meseca pred obveznim zaprtjem posebnega računa za volilno kampanjo10, pri tem Pa 

mora v poročilu o volilni kampanji med drugim poročati o vseh zbranih in porabljenih 
sredstvih za volilno kampanjo; organizator lahko torej posluje prek računa še dva meseca 
po oddaji poročila o volilni kampanji; 

• rok za zaprtje posebnega računa in rok za izdajo našega revizijskega poročila pri tistih 
organizatorjih, ki imajo na podlagi ZVolK pravico do delne povrnitve stroškov volilne 
kampanje, je enak in je omejen na tri mesece, kar pomeni, da v okviru te revizije ne 
moremo preizkusiti skladnosti poslovanja organizatorja z ustreznima določbama ZVolK I 

• poročilo o poslovanju na računu organizatorja volilne kampanje, s katerega je organizator 
prenesel sredstva na posebni račun1 , je omejeno na obdobje šestih mesecev pred dnevom 
glasovanja. v 

Zaradi navedenih omejitev ne moremo v celoti potrditi popolnosti izkazanih zneskov v celotnem 
obdobju, v katerem je posebni račun odprt, in da so bila vsa sredstva, namenjena za volilh0 

kampanjo, zbrana na posebnem računu in da so bili vsi stroški za volilno kampanjo poravnani s 
tega računa. Preizkusili smo le pravilnost in točnost zneskov, ki so navedeni v poročilu. 

* 24.b člen ZVolK. 
9 19. člen ZVolK. 
10 IS. člen ZVolK. 
"18. in 24.a Člen ZVolK. 
12 19. člen ZVolK. 
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2- UGOTOVITVE 

Organizator je računskemu sodišču v predpisanem roku 30 dni po dnevu glasovanja13 

predložil poročilo, ki je v zgoščeni obliki prikazano v tabeli 1 v stolpcih (1) in (2). Poročilo je 
izdelano v skladu z Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno 
kampanjo14. 

^ poročilu je organizator izkazal zbrana sredstva v znesku 38.740.077 tolaijev in porabljena 
sredstva v znesku 76.994.494 tolaijev. Do roka oddaje poročila še ni zbral potrebni sredstev 
za kritje vseh stroškov" volilne kampanje. 

Razlike med izkazanimi zneski v poročilu in potrjenimi zneski, kot so prikazane v tabeli 1, so 
Pojasnjene v točkah 2.1 .a in 2.2.a tega poročila. 

Tabela 1: Prikaz izkazanih in potijenih zneskov iz poročila 

•    v tolarjih 
Izkazani v ta V ta 

PiSp0SUvke precenitev podelitev Potrjeni znesek 

_ O) O) 2? (4) (5 = 3-4) (6 = 2-5) 
Skupna višina zbranih sredstev za volilno ___ „ „„„    
kampanjo 38.740.077 0 76.800 (76.800) 38.816.877 
Skupna višina porabljenih sredstev za 
volilno kampanjo 
Skupna višina prejetih prispevkov, ki 
Presegajo trikratno povprečno mesečno 0 0 
Plačo na delavca v RS za to leto 
Skupna višina odobrenih posojil, ki 
Presegajo trikratno povprečno mesečno 0 0 
Plačo na delavca v RS za to leto 

Skupni znesek odloženih plačil, če višina 
Plačila presega znesek iz 1. točke poročila, 0 0 

odloga pa je daljši od 30 dni 

76.994.494 0 301.864 (301.864) 77.296.358 

zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja volilne kampanje in ugotovitve revizije. 

2-1 Zbrana sredstva za volilno kampanjo 

Zbrana sredstva za volilno kampanjo so v skladu z ZVolK in Zakonom o političnih strankah15 

(v nadaljevanju: ZPolS) vsi prispevki, zbrani na posebnem računu, in vsi popusti ali 

°Prostitve plačil, ki so jih odobrili izvajalci storitev oziroma prodajalci izdelkov. 

Molilna kampanja se lahko financira s prispevki zasebnikov, pravnih in fizičnih oseb, ki pa ne 
smejo presegati 10-kratne povprečne mesečne plače na delavca v Republiki Sloveniji za 
Preteklo leto. Državni organi, javni zavodi, javna podjetja, organi lokalnih skupnosti, 
humanitarne organizacije, verske skupnosti in tudi gospodarske družbe, v katerih je vložen 

u 19. Člen ZVolK. 
ls Uradni list RS, št. 39/97. 

Uradni list RS, Št. 62/94, 70/00 in 51/02. 
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javni kapital v vrednosti najmanj 50 odstotkov, ne smejo financirati volilne kampanje. V 
skladu z ZVPEP-UPB1 je dovoljeno pridobivati sredstva za volilno kampanjo tudi iz 
prispevkov državljanov držav članic Evropske unije in pravnih oseb zasebnega prava iz teb 
držav pod pogoji in na način, ki velja za domače pravne in fizične osebe. 

Organizatorje v zaključnem poročilu o volilni kampanji poročal, daje zbral 38.740.077 tolaijev 
iz virov, kot prikazujemo v tabeli 2. 

Tabela 2: Viri financiranja volilne kampanje 

Vir financiranja Znesek v tolarjih 

Prenos sredstev z rednega računa LDS Liberalne demokracije Slovenije 38.740.000 

Obresti 77 

Skupaj 38.740.077 

Ker je organizator večino sredstev za financiranje volilne kampanje pridobil s prenosom 
sredstev z računa LDS, je v skladu z zakonom16 predložil tudi poročilo o poslovanju stranke v 
obdobju šestih mesecev pred dnevom glasovanja. 

Pri prevajanju izkazanega skupnega zneska zbranih sredstev za volilno kampanjo smo 
pravilnost izkazanih zneskov potrjevali s pregledovanjem prispevkov glede na vire in višino 
sredstev, preveritvijo obračunanih popustov in oprostitev plačil ter preizkušanjem točnosti, 
obstoja in skladnosti zbranih sredstev z določili ZVolK, ZPolS in ZVPEP-UPB1. 

2.1.a Na podlagi preizkusa pravilnosti zbiranja sredstev na posebnem računu in izkazovanja 
zbranih sredstev za volilno kampanjo v poročilu smo ugotovili, da organizator med zbranim1 

sredstvi ni izkazal zneska 76.800 tolaijev, ki se nanaša na račun za oglaševanje. Taje bil namesto 
s posebnega računa plačan z računa DESUS. Gre torej za napačno išarana zbrana sredstva v 
poročilu in tudi za nepravilnost pri zbiranju sredstev na posebnem računu 

2.1.b Na podlagi preizkusa pravilnosti izkazanega skupnega zneska zbranih sredstev za volilno 
kampanjo smo ugotovili, da je organizator zbral sredstva v znesku 38.816.877 tolaijev, kot je 
navedeno v tabeli 1 (stolpec 6). 

2.2 Porabljena sredstva za volilno kampanjo 

Porabljena sredstva za volilno kampanjo so vsi plačani in neplačani stroški volilne kampanje 
vključno z danimi popusti ali oprostitvami plačil, ki jih odobrijo izvajalci storitev oziroma 
prodajalci izdelkov. 

Stroški volilne kampanje so glede na določila ZVolK opredeljeni po namenu, času in vrsti- 
Namen je določen z zakonsko opredelitvijo volilne kampanje . To so vsa politično 

16 Drugi odstavek 19. člena ZVolK. 
171. člen ZVolK. 
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propagandna sporočila in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na 
odločanje volivcev pri glasovanju o listah kandidatov oziroma kandidatih za poslance iz 
Republike Slovenije v Evropski parlament, med katere sodijo zlasti 

volilna propaganda v javnih glasilih in drugih sredstvih javnega obveščanja, 
plakatiranje in 
predvolilni shodi. 

Stroški so časovno vezani na obdobje volilne kampanje18, ki se lahko začne najprej 30 dni 
Pred dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja. 

°lilna kampanja za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament se je 
ZaČela 14. maja 2004 in končala 11. junija 2004 ob 24.00 uri. 

Med stroške volilne kampanje19, ki so potrebni za izvedbo volilne kampanje za listo 

kandidatov, ZVolK uvršča 

stroške tiskanja in razobešanja plakatov, 
stroške objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih, 
stroške organizacije in izvedbe predvolilnih shodov in 
stroške tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala, ki se pošilja 
neposredno volivcem. 

preverjanju izkazanega skupnega zneska porabljenih sredstev za volilno kampanjo smo 
Preverili pravilnost porabe in izkazovanja, in sicer tako, da smo pri vsakem strošku, vključno 
s Popusti ali oprostitvami plačil, preizkusili točnost, obstoj in skladnost z določili ZVolK in 
ZPolS. 

Organizatorje v zaključnem poročilu o volilni kampanji poročal, daje porabil 76.994.494 tolarjev 
^ stroške, ki jih prikazujemo v tabeli 3. 

Tabela 3: Stroški volilne kampanje 

Vrste stroškov Znesek v tolarjih 

Tiskanje in razobešanje plakatov 17.968.836 

^javljanje predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih 37.772.525 

Organizacija in izvedba predvolilnih shodov 2.251.164 

Tiskanje in razpošiljanje predvolilnega materiala 18.991.909 

^rugi stroški (bančni) 10.060 

Jfrupaj 76.994.494 

2-2.a S preizkušanjem pravilnosti izkazovanja porabljenih sredstev za volilno kampanjo smo 
ugotovili, da organizator med stroške ni zajel računa v znesku 76.800 tolaijev za stroške 

oglaševanja, ki ni bil plačan s posebnega računa, ampak ga je plačal DESUS. Gre torej za 

„ odstavek 2. Člena ZVolK. 
,7-a člen ZVolK. 
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napačno izkazane stroške in ravnanje v neskladju z 18. členom ZVolK. Slednje ne vpliva 
pomembno na pravilnost poslovanja organizatorja pri financiranju volilne kampanje. 

Organizator nam je med revizijo predložil račune, ki jih je prejel po oddaji poročila in jih ni 
upošteval pri skupni višini porabljenih sredstev za volilno kampanjo. Gre za stroške poštnih 
storitev, oglaševanja, plakatiranja in postavitev stojnice, v skupni vrednosti 225.064 tolarjev. 
Gre za napačno izkazana porabljena sredstva 

2.2.b Na podlagi opravljenih preizkusov pravilnosti izkazane porabe smo ugotovili, da je 
organizator za volilno kampanjo porabil 77.296.358 tolaijev, kot je navedeno v tabeli 1. 

23 Znesek delnega povračila stroškov volilne kampanje 

Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za poslance, imajo v skladu 
z ZVolK20 pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v znesku 60 tolarjev na dobljen1 

glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, 
razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča. 

Po Poročilu Republiške volilne komisije o izidu volitev poslancev iz Republike Slovenije v 
Evropski parlament21 je lista kandidatov LDS Liberalne demokracije Slovenije in Demokratične 
stranke upokojencev Slovenije dobila dva mandata in 95.489 glasov vseh volivcev, zato je 
upravičena do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v znesku 5.729.340 tolarjev. Tako 
izračunan znesek ne presega zneska porabljenih sredstev, ugotovljenega v točki 2.2.b tega 
poročila, zato ugotavljamo, da je organizator upravičen do povrnitve stroškov volilne 
kampanje v znesku 5.729.340 tolarjev. 

3. MNENJE 

V okviru omejitev, ki jih določa ZVolk, smo revidirali smo pravilnost financiranja volilne 
kampanje za listo kandidatov LDS Liberalne demokracije Slovenije in Demokratične stranke 
upokojencev Slovenije za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament, katere 
organizator je bila LDS Liberalna demokracija Slovenije, in sicer tako, da smo preverili 
pravilnost izkazovanja zbranih in porabljenih sredstev ter pravilnost zbiranja in porabe 
sredstev za volilno kampanjo. Poleg tega smo preizkusili višino delnega povračila stroškov 
volilne kampanje, do katere je upravičen organizator. 

Revidiranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih določa Napotilo za 
izvajanje revizij22. Revizijski postopki so obsegali pridobivanje, pregledovanje, analiziranje in 
presojanje podatkov o zbiranju in porabi sredstev za volilno kampanjo ter dokumentiranje 
revizijskih ugotovitev. Revizijo smo izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK, po katerem imamo 
omejene pristojnosti pri preverjanju zbranih in porabljenih sredstev, kot izhaja iz točke 1.2. 

30 Prvi odstavek 21. člena ZVolK. 
21 Uradni list RS, St. 69/04. 
22 Uradni list RS, 5t. 41/01. 
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^•1 Mnenje o izkazanih zneskih v zaključnem poročilu o volilni kampanji 

LDS Liberalna demokracija Slovenije je kot organizator volilne kampanje za listo kandidatov 
LDS Liberalne demokracije Slovenije in Demokratične stranke upokojencev Slovenije za 

Poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2004 v zaključnem poročilu o 
volilni kampanji 

* prenizko izkazala zbrana sredstva za 76.800 tolarjev (ugotovitev iz točke 2.1 .a) in 
prenizko izkazala porabljena sredstva za 301.864 tolarjev (ugotovitev iz točke 2.2.a). 

Razen v navedenih primerih zaključno poročilo LDS Liberalne demokracije Slovenije o 
v°lilni kampanji za listo kandidatov LDS Liberalne demokracije Slovenije in Demokratične 
stranke upokojencev Slovenije za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament po 
aašem mnenju v vseh pomembnih pogledih izkazuje pravilno višino zbranih in porabljenih 
sredstev za volilno kampanjo, to je v skladu z ZVolK, ZPolS in Odredbo o obrazcih poročil o 
zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo Qmnenje s pridržkom). 

3.2 Mnenje o pravilnosti financiranja volilne kampanje 

LDS Liberalna demokracija Slovenije, ki je organizirala volilno kampanjo za listo kandidatov 
LDS Liberalne demokracije Slovenije in Demokratične stranke upokojencev Slovenije za 

Poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2004, je po našem mnenju v 
vseh pomembnih pogledih pravilno, torej v skladu s predpisi, financirala volilno kampanjo 
(pozitivno mnenje). 

3*3 Mnenje o višini delnega povračila stroškov volilne kampanje 

Po našem mnenju ima LDS Liberalna demokracija Slovenije glede na doseženi volilni izid in 

z revizijo potrjenim zneskom porabljenih sredstev za volilno kampanjo za izvedbo volitev 

Poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2004 pravico do povrnitve 
vohlnih stroškov v znesku 5.729.340 tolagev. 

Pravni pouk 

Tega poročila na podlagi tretjega odstavka 1. člena ZRacS-1 ni dopuštao izpodbijati pred 
sodišči ali drugimi državnimi organi. 

Jgor Šoltes, l.r. 

generalni državni revizor 
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Računsko sodišče 
Republike Slovenije 

Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o računskem sodišču 
(ZRacS-1, Uradni list RS, št. 11/01) 

izdajam 

REVIZIJSKO POROČILO 

O PRAVILNOSTI FINANCIRANJA VOLILNE KAMPANJE 

SLS SLOVENSKE LJUDSKE STRANKE 
ZA POSLANCE IZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

V EVROPSKI PARLAMENT 
V LETU 2004 

poročevalec, št. 106 

Številka: 1217-6/2004-11 

Ljubljana, 14. septembra 2004 
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l.UVOD 

Revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje SLS Slovenske ljudske stranke za poslance 
12 Republike Slovenije v Evropski parlament smo izvedli na podlagi ZRacS-1, Zakona o 
volilni kampanji1 (v nadaljevanju: ZVolK), Zakona o volitvah poslancev iz Republike 

Slovenije v Evropski parlament2 (v nadaljevanju: ZVPEP-UPB1) in Programa dela za 
izvrševanje revizijske pristojnosti Računskega sodišča Republike Slovenije v letu 20043. 
Sklep o izvedbi revizije4 je bil izdan 7. 7. 2004. 

1*1 Predstavitev organizatorja volilne kampanje 

Organizator volilne kampanje (v nadaljevanju: organizator), ki je po ZVolK odgovoren za 
zakonitost5 izvajanja volilne kampanje, je bila za listo kandidatov SLS Slovenske ljudske 
stranke za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament SLS Slovenska ljudska 
stranka. 

Organizator je moral vsa finančna sredstva, ki jih je sam namenil ali dobil od drugih pravnih 
fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, zbrati na posebnem računu z oznako 'za 

volilno kampanjo'. Prav tako je moral vse stroške volilne kampanje poravnavati izključno s 
tega računa. 

Organizator volilne kampanje je moral najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja odpreti 
Posebni račun za volilno kampanjo (v nadaljevanju: posebni račun)6. Tega je SLS Slovenska 
ljudska stranka odprla 29. 4. 2004 pri SKB d. d., Ljubljana, zapreti7 pa ga je morala 
naJkasneje v treh mesecih po dnevu glasovanja oziroma dva meseca po dnevu oddaje poročila 
0 volilni kampanji. 

Odgovorna oseba organizatorja je bil dr. Andraž Vehovar, glavni tajnik SLS Slovenske 
ljudske stranke. 

*•2 Predstavitev revizije 

Oilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti financiranja volilne kampanje, ki zajema 

preizkus pravilnosti podatkov v poročilu o volilni kampanji (v nadaljevanju: poročilo), 
Preizkus pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo ter 
potrditev višine delnega povračila stroškov volilne kampanje. 

^dni list RS, St. 62/94 in 17/97. 
Uradni list RS, St. 40/04. 
St. 3104-1/2004-13, zdne 26. 5. 2004. 

1217-6/2004-3. 
2- Člen ZVolK. 
j 8- Člen ZVolK (najkasneje 29.4.2004). 
18 Člen ZVolK (do vključno 12.9.2004). 
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Predmet revizije je zaključno poročilo o volilni kampanji za volitve v Evropski parlament, ki 
so bile 13. 6. 2004. Poročilo je SLS Slovenska ljudska stranka, kot organizator, predložila 
računskemu sodišču 13. 7. 2004. 

Revizijo smo načrtovali in izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK in ki daje razumno 
zagotovilo za presojo pravilnosti financiranja volilne kampanje. 

Težišče revizije je bilo na preveijanju pravilnosti izkazanih porabljenih sredstev za volilno 
kampanjo. Posebni cilj revizije je bil ugotoviti višino delnega povračila stroškov volilne 
kampanje, do katere je upravičen organizator. 

Revizijo smo bili dolžni opraviti na podlagi ZVolK. Pri tem smo upoštevali določila 
omenjenega zakona glede obsega preverjanja. V skladu z določili ZVolK8 smo morali 
preizkusiti 

• višino zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje, 

• ali je organizator pridobil in uporabil sredstva za volilno kampanjo v skladu z zakonom, 

• ali so podatki, ki jih je organizator navedel v poročilih, ki jih določa ZVolK, točni, 

• višino delnega povračila stroškov volilne kampanje, do katere je po ZVolK upravičen 
organizator. 

Pri izvedbi revizije smo imeli določene omejitve v obsegu preveritev, ki izhajajo iz naslednjih 
določil ZVolK: 

• poročilo o volilni kampanji9 mora organizator oddati računskemu sodišču dva meseca pred 
obveznim zaprtjem posebnega računa10, pri tem pa mora v poročilu o volilni kampanji med 
drugim poročati o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo; organizator 
lahko torej posluje prek računa še dva meseca po oddaji poročila o volilni kampanji; 

• rok za zaprtje posebnega računa in rok za izdajo našega revizijskega poročila pri tistih 
organizatorjih, ki imajo na podlagi ZVolK pravico do delne povrnitve stroškov volilne 
kampanje, je enak in je omejen na tri mesece, kar pomeni, da v okviru te revizije ne 
moremo preizkusiti skladnosti poslovanja organizatorja z ustreznima določbama ZVolK11; 

• poročilo o poslovanju na računu organizatora, s katerega je organizator prenesel sredstva 
na posebni račun12, je omejeno na obdobje šestih mesecev pred dnevom glasovanja. 

Zaradi navedenih omejitev ne moremo v celoti potrditi popolnosti i7lfa7anih zneskov v 
celotnem obdobju, v katerem je posebni račun odprt, in da so bila vsa sredstva, namenjena za 
volilno kampanjo, zbrana na posebnem računu in da so bili vsi stroški za volilno kampanjo 
poravnani s tega računa. Preizkusili smo le pravilnost in točnost zneskov, ki so navedeni v 
poročilu. 

' 24.b člen ZVolK. 
9 19. člen ZVolK. 
10 18. člen ZVolK. 
" 18. in 24.a člen ZVolK. 
u 19. člen ZVolK. 
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2- UGOTOVITVE 

Organizator je računskemu sodišču v predpisanem roku 30 dni po dnevu glasovanja13 

Predložil poročilo, ki je v zgoščeni obliki prikazano v tabeli 1 v stolpcih (1) in (2). Poročilo je 
delano v skladu z Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno 
kampanjo14. 

V poročilu je organizator izkazal zbrana sredstva v znesku 20.780.378 tolaijev in porabljena 

sredstva v znesku 34.230.952 tolaijev. Do roka oddaje poročila organizator še ni zbral vseh 
Potrebnih sredstev za kritje stroškov volilne kampanje. 

izlike med izkazanimi zneski v poročilu in potijenimi zneski, kot so prikazane v tabeli 1, so 
Pojasnjene v točki 2.2.b tega poročila. 

Tabela 1: Prikaz izkazanih in potrjenih zneskov iz poročila 

' tolaijih 

Opis postavke 

0) 

Izkazani 
znesek v 
poročilu 

(2) 

Vsota Vsota 
precenitev podcenitev Razlika 

(3) (4) 

Potrjeni 
znesek 

(5-3-4) (6-2-5) 

Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 20.780.378 0 

34.230.952 46.788 
Skupna višina porabljenih sredstev za volilno 
kampanjo 
Skupna viSina prejetih prispevkov, ki presegajo 
hkratno povprečno mesečno plačo na delavca v RS 0 0 
ato leto 
Skupna viSina odobrenih posojil, ki presegajo 

'kratno povprečno mesečno plačo na delavca v RS 0 0 
**tolet0 

Skupni znesek odloženih plačil, če viSina plačila 
Presega znesek iz 1. točke poročila, čas odloga pa je 13.493.434 13.493.434 

od 30 dni 

0 

0 

0 

zaključno poročilo o volilni kampanji organizatoija in ugotovitve revizije. 

0 20.780.378 

46.788 34.184.164 

13.493.434 

^•1 Zbrana sredstva za volilno kampanjo 

Obrana sredstva za volilno kampanjo so v skladu z ZVolK in Zakonom o političnih strankah15 

'v nadaljevanju: ZPolS) vsi prispevki, zbrani na posebnem računu, in vsi popusti ali 
oprostitve plačil, ki so jih odobrili izvajalci storitev oziroma prodajalci izdelkov. 

Molilna kampanja se lahko financira s prispevki zasebnikov, pravnih in fizičnih oseb, ki pa ne 
Srnejo presegati 10-kratne povprečne mesečne plače na delavca v Republiki Sloveniji za 
Preteklo leto. Državni organi, javni zavodi, javna podjetja, organi lokalnih skupnosti, 

1J7~ 
U 19-eicn ZVolK. 
,i Uradni list RS, St. 39/97. 

Uradni list RS, St. 62/94,70/00, 51/02. 
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humanitarne organizacije, verske skupnosti in tudi gospodarske družbe, v katerih je vložen 
javni kapital v vrednosti najmanj 50 odstotkov, ne smejo financirati volilne kampanje. V 
skladu z ZVPEP-UPB1 je dovoljeno pridobivati sredstva za volilno kampanjo tudi iz 
prispevkov državljanov držav članic Evropske unije in pravnih oseb zasebnega prava iz teh 
držav pod pogoji in na način, ki velja za domače pravne in fizične osebe. 

Organizatorje v zaključnem poročilu o volilni kampanji poročal, daje zbral 20.780.378 tolarjev iz 
virov, kot prikazujemo v tabeli 2. 

Tabela 2: Viri financiranja volilne kampanje 

Vir financiranja Znesek v tolarjih 

Prenos sredstev z računa SLS Slovenske ljudske stranke 19.480.237 

Prispevki fizičnih oseb ] .300.000 

Obresti 141 

Skupaj 20.780378 

Ker je organizator del sredstev za financiranje volilne kampanje pridobil s prenosom sredstev 
z računa SLS Slovenske ljudske stranke, je v skladu z zakonom16 predložil tudi poročilo o 
poslovanju stranke v obdobju šestih mesecev pred dnevom glasovanja. 

Pravilnost izkazanega skupnega zneska zbranih sredstev za volilno kampanjo smo potijevali s 
s pregledovanjem prispevkov glede na vire in višino sredstev, preveritvijo obračunanih 
popustov in oprostitev plačil ter preizkušanjem točnosti, obstoja in skladnosti zbranih sredstev 
z določili ZVolK, ZPolS in ZVPEP-UPB1. 

Na podlagi preizkusa pravilnosti izkazanega skupnega zneska zbranih sredstev za volilno 
kampanjo smo ugotovili, da je organizator pravilno zbral sredstva za financiranje volilne 
kampanje in zbrana sredstva v poročilu pravilno izkazal v znesku 20.780.378 tolarjev. 

2.2 Porabljena sredstva za volilno kampanjo 

Porabljena sredstva za volilno kampanjo so vsi plačani in neplačani stroški volilne kampanje 
vključno z danimi popusti ali oprostitvami plačil, ki jih odobrijo izvajalci storitev oziroma 
prodajalci izdelkov. 

Stroški volilne kampanje so glede na določila ZVolK opredeljeni po namenu, času in vrsti- 
Namen je določen z zakonsko opredelitvijo volilne kampanje 1. To so vsa politično 
propagandna sporočila in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na 

" 2. odstavek 19. člena ZVolK. 
171. Člen ZVolK. 
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odločanje volivcev pri glasovanju o listah kandidatov oziroma kandidatih za poslance iz 
Republike Slovenije v Evropski parlament, med katere sodijo zlasti 

volilna propaganda v javnih glasilih in drugih sredstvih javnega obveščanja, 
plakatiranje in 
predvolilni shodi. 

Stroški so časovno vezani na obdobje volilne kampanje18, ki se lahko začne najprej 30 dni 
pred dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja. 
volilna kampanja za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament se je 
začela 14. maja 2004 in končala 11. junija 2004 ob 24.00 uri. 

Med stroške volilne kampanje19, ki so potrebni za izvedbo volilne kampanje za listo 

kandidatov, ZVolK uvršča 

stroške tiskanja in razobešanja plakatov, 
stroške objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih, 
stroške organizacije in izvedbe predvolilnih shodov in 
stroške tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala, ki se pošilja 
neposredno volivcem. 

Pri preverjanju izkazanega skupnega zneska porabljenih sredstev za volilno kampanjo smo 
Poverili pravilnost porabe in izkazovanja, in sicer tako, da smo pri vsakem strošku, vključno 
^popusti ali oprostitvami plačil, preizkusili točnost, obstoj in skladnost z določili ZVolK in 
ZPolS. 

Organizatorje v zaključnem poročilu o volilni kampanji poročal, daje porabil 34230.952 tolarjev 
^ stroške, kijih prikazujemo v tabeli 3. 

Tabela 3: Stroški volilne kampanje 

.^rste stroškov Znesek v tolarjih 

Otroški tiskanja in razobešanja plakatov 20.910.364 

Stroški objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih 5.051.179 

Stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov 2.058.183 

Stroški tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala, ki se 6 146 053 
Pošilja neposredno volivcem 

i^gi stroški 65.173 

34.230.952 

^-a S preizkušanjem pravilnosti porabe sredstev za volilno kampanjo smo ugotovili, da je 
Organizator med stroške nepravilno zajel tudi plačilo v znesku 46.788 tolarjev za odškodnino, 
^ Po namenu in vrsti ne sodi med stroške volilne kampanje. Gre torej za napačno izkazana in 

Prvi odstavek 2. Člena ZVolK. 
17-a člen ZVolK 

°kt°b^r2004 59 poročevalec, št. 106 



tudi nepravilno porabljena sredstva, saj je s tem ravnal v neskladju z drugim odstavkom 
17.a člena ZVolK. Navedena napaka ne vpliva pomembneje na pravilnost izkazovanja porabe 
sredstev za volilno kampanjo. 

2.2.b Na podlagi opravljenih preizkusov pravilnosti izkazane porabe smo ugotovili, da je 
organizator za volilno kampanjo porabil 34.184.164 tolaijev, kot je navedeno v tabeli 
stolpec (6). 

2.3 Znesek delnega povračila stroškov volilne kampanje 

V skladu z ZVolK" pripada pravica do povračila dela stroškov tudi tistemu organizatoiju. 
čigar lista kandidatov je dobila najmanj dva odstotka od skupnega števila oddanih glasov v 
vsej državi, in sicer v znesku 30 tolaijev za dobljeni glas v državi. 

Po Poročilu Republiške volilne komisije o izidu volitev poslancev iz Republike Slovenije v 
Evropski parlament21 je lista kandidatov SLS Slovenske ljudske stranke dobila 36.662 glasov 
ali 8,41 odstotka vseh oddanih glasov, zato je upravičena do delne povrnitve stroškov volile 
kampanje v znesku 1.099.860 tolaijev. Tako izračunan znesek ne presega zneska porabljenih 
sredstev, ugotovljenega v točki 2.2.b tega poročila, zato ugotavljamo, da je organizator 
upravičen do povrnitve stroškov volilne kampanje v znesku 1.099.860 tolaijev. 

3. MNENJE 

V okviru omejitev, ki jih določa ZVolK smo revidirali pravilnost financiranja volilne 
kampanje za listo kandidatov SLS Slovenske ljudske stranke za poslance iz Republike 
Slovenije v Evropski parlament, katere organizator je bila SLS Slovenska ljudska stranka, m 
sicer tako, da smo preverili pravilnost izkazovanja zbranih in porabljenih sredstev ter 
pravilnost zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo. Ugotovili smo tudi višino delnega 
povračila stroškov volilne kampanje, do katere je upravičen organizator v skladu z 21. členom 
ZVolK. 

Revidiranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih določa Napotilo z2 

izvajanje revizij22. Revizijski postopki so obsegali pridobivanje, pregledovanje, analiziranje in 
presojanje podatkov o zbiranju in porabi sredstev za volilno kampanjo ter dokumentiranj® 
revizijskih ugotovitev. Revizijo smo izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK, in z omejitvami Pn 

prevajanju zbranih in porabljenih sredstev, kot je podrobneje predstavljeno v točki 1.2 tega 

poročila. 

24 Drugi odstavek 21. Člena ZVolK. 
21 Uradni list RS, St. 69/04. 
21 Uradni list RS, St. 41/01. 
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^•1 Mnenje o izkazanih zneskih v zaključnem poročilu o volilni kampanji 

Zaključno poročilo SLS Slovenske ljudske siranke o volilni kampanji za listo kandidatov SLS 
Slovenske' ljudske stranke za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament v vseh 
Pomembnih pogledih izkazuje pravilno višino zbranih in porabljenih sredstev za volilno 
kampanjo, to je v skladu z ZVolK, ZPolS in Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih 
Sredstvih za volilno kampanjo (pozitivno mnenje). 

i 

Mnenje o pravilnosti financiranja volilne kampanje 

SLS Slovenska ljudska stranka je kot organizator volilne kampanje za listo kandidatov SLS 

Slovenske ljudske stranke za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament po našem 
mnenju v vseh pomembnih pogledih pravilno, torej v skladu s predpisi, financirala volilno 
kampanjo (pozitivno mnenje). 

33 Mnenje o višini delnega povračila stroškov volilne kampanje 

našem mnenju ima SLS Slovenska ljudska stranka glede na doseženi volilni izid in z 
revizijo potrjenim zneskom porabljenih sredstev za volilno kampanjo za izvedbo volitev 
Poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2004 pravico do povrnitve 
koškov volilne kampanje v znesku 1.099.860 tolaijev. 

travni pouk 

^ega poročila na podlagi tretjega odstavka 1. člena ZRacS-1 ni dopustno izpodbijati pred 
sodišči ali drugimi državnimi organi. 

Šoltes, l.r. 
generalni državni revizor 
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Računsko sodišče 
Republike Slovenije 

Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o računskem sodišču 
(ZRacS-1, Uradni list RS, št. 11/01) 

izdajam 

REVIZIJSKO POROČILO 

O PRAVILNOSTI FINANCIRANJA VOLILNE KAMPANJE 
STRANKE MLADIH SLOVENIJE 

ZA POSLANCE IZ REPUBLIKE SLOVENIJE 
V EVROPSKI PARLAMENT 

V LETU 2004 

Številka: 1217-7/2004-11 

Ljubljana, 14. septembra 2004 
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1. UVOD 

Revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje Stranke mladih Slovenije za poslance iz 
Republike Slovenije v Evropski parlament smo izvedli na podlagi ZRacS-1, Zakona o volilni 
kampanji1 (v nadaljevanju: ZVolK), Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v 
Evropski parlament2 (v nadaljevanju: ZVPEP-UPB1) in Programa dela za izvrševanje 
revizijske pristojnosti Računskega sodišča Republike Slovenije v letu 20043. Sklep o izvedbi 
revizije4 je bil izdan 7.7.2004. 

1-1 Predstavitev organizatorja volilne kampanje 

Organizator volilne kampanje (v nadaljevanju: organizator), ki je po ZVolK odgovoren za 
Zakonitost5 izvajanja volilne kampanje, je bila za listo kandidatov Stranke mladih Slovenije in 
Zelenih Slovenije za poslance iz Republike Slovenije v Evropski parlament Stranka mladih 
Slovenije. 

Organizator je moral vsa finančna sredstva, ki jih je sam namenil ali dobil od drugih pravnih 
ali fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, zbrati na posebnem računu z oznako 'za 
volilno kampanjo'. Prav tako je moral vse stroške volilne kampanje poravnavati izključno s 
tega računa. 

Organizator volilne kampanje je moral najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja odpreti 
P°sebni račun za volilno kampanjo (v nadaljevanju: posebni račun)6. Tega je Stranka mladih 
Slovenije odprla 6. 5. 2004 pri Delavski hranilnici d. d., kar ni bilo pravočasno. Posebni račun 
Je moral organizator zapreti7 najkasneje v treh mesecih po dnevu glasovanja oziroma dva 
meseca po dnevu oddaje poročila o volilni kampanji. 

Pogovorna oseba organizatorja volilne kampanje je bil Dejan Paska, vodja volilnega štaba, 
Član sveta Stranke mladih Slovenije. 

*•2 Predstavitev revizije 

Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti financiranja volilne kampanje, ki zajema 

Preizkus pravilnosti podatkov v poročilu o volilni kampanji (v nadaljevanju: poročilo), 
Preizkus pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo ter 
potrditev višine delnega povračila stroškov volilne kampanje. 

Uradni list RS, St. 62/94 in 17/97. 
Uradni list RS, št. 40/04. 

3104-1/2004-13, z dne 26.5.2004. 
1217-7/2004-3. 

2- Člen ZVolK. 
18- Člen ZVolK (najkasneje 29.4.2004). 
18- Člen ZVolK (do vključno 12. 9. 2004). 
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Predmet revizije je zaključno poročilo o volilni kampanji za volitve poslancev Republike 
Slovenije v Evropski parlament, ki so bile 13. 6. 2004. Poročilo je Stranka mladih Slovenije, 
kot organizator volilne kampanje, predložila računskemu sodišču 13.7.2004. 

Revizijo smo načrtovali in izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK in ki daje razumno 
zagotovilo za presojo pravilnosti financiranja volilne kampanje. 

Težišče revizije je bilo na preveijanju pravilnosti izkazanih porabljenih sredstev za volilu0 

kampanjo. Poseben cilj revizije je bil ugotoviti višino delnega povračila stroškov volilne 
kampanje, do katere je upravičen organizator. 

Revizijo smo bili dolžni opraviti na podlagi ZVolK. Pri tem smo upoštevali določila 
omenjenega zakona glede obsega preverjanja. V skladu z določili ZVolK8 moramo preizkusiti 

• višino zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje, 
• ali je organizator volilne kampanje pridobil in uporabil sredstva za volilno kampanjo v 

skladu z zakonom, 
• ali so podatki, ki jih je organizator volilne kampanje navedel v poročilih, ki jih določa 

ZVolK, točni, 
• višino delnega povračila stroškov volilne kampanje, do katere je po ZVolK upravičen 

organizator volilne kampanje. 

Pri izvedbi revizije smo imeli določene omejitve v obsegu preveritev, ki izhajajo iz naslednjih 
določil ZVolK: 

• poročilo o volilni kampanji9 mora organizator volilne kampanje oddati računskemu sodišču 
dva meseca pred obveznim zaprtjem posebnega računa , pri tem pa mora v poročilu o 
volilni kampanji med drugim poročati o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno 
kampanjo; organizator lahko torej posluje prek računa še dva meseca po oddaji poročila o 
volilni kampanji; 

• rok za zaprtje posebnega računa in rok za izdajo našega revizijskega poročila pri tistih 
organizatoijih, ki imajo na podlagi ZVolK pravico do delne povrnitve stroškov volilne 
kampanje, je enak in je omejen na tri mesece, kar pomeni, da v okviru te revizije^ 
moremo preizkusiti skladnosti poslovanja organizatorja z ustreznima določbama ZVolK J 

• poročilo o poslovanju na računu organizatora volilne kampanje, s katerega je organizator 
prenesel sredstva na posebni račun1 , je omejeno na obdobje šestih mesecev pred dnevom 
glasovanja. 

Zaradi navedenih omejitev ne moremo v celoti potrditi popolnosti izkazanih zneskov v 

celotnem obdobju, v katerem je posebni račun odprt, in da so bila vsa sredstva, namenjena za 
volilno kampanjo, zbrana na posebnem računu in da so bili vsi stroški za volilno kampanj0 

poravnani s tega računa. Preizkusili smo le pravilnost in točnost zneskov, ki so navedem v 

poročilu. 

' 24.b člen ZVolK. 
9 19. Clcn ZVolK. 
1018. člen ZVolK. 
" 18. in 24.a člen ZVolK. 
1219. člen ZVolK. 
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2- UGOTOVITVE 

Organizator je računskemu sodišču v predpisanem roku 30 dni po dnevu glasovanja13 

Predložil poročilo, ki je v zgoščeni obliki prikazano v tabeli 1 v stolpcih (1) in (2). Poročilo je 
delano v skladu z Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno 
kampanjo14. 

^ poročilu je organizator izkazal zbrana sredstva v znesku 2.835.156 tolarjev, skupno višino 
odobrenih posojil v znesku 16.860.000 tolaijev in porabljena sredstva v znesku 19.635.132 tolarjev. 
D° roka za oddajo poročila je organizator zbral vsa potrebna sredstva za kritje stroškov 
v°lilne kampanje in pokril vse prispele račune. ' 

Tabela 1: Prikaz izkazanih in potrjenih zneskov iz poročila 

Opis postavke Vsot* Vsota 

(D 

Izkazani . THU VMIUI „ ... znesek v .. , Razlika 
poročilu precenite* podcenitev 

(2) (3) (4) (5-3-4) 

v tolarjih 

Potrjeni 
znesek 

(6-2-J) 

Skupna višina zbranih sredstev za volilno 
"jo 1835.156 0 0 0 2.835.156 

Skupna višina porabljenih sredstev za volilno 
kampanjo 19.635.132 0 140.000 0 19.775.132 

Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo 
tn*cratno povprečno mesečno plačo na delavca v 1.500.000 0 0 0 1.500.000 
RS za to leto 
Skupna višina odobrenih posojil, ki presegajo 
hkratno povprečno mesečno plačo na delavca v 16.860.000 0 140.000 0 17.000.000 
RS »to leto 
Skupni znesek odloženih plačil, če višina plačila 
Presega znesek iz I. točke poročila, čas odloga 0 0 0 0 0 
Pa je daljši od 30 dni 

Vin zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja volilne kampanje in ugotovitve revizije. 

2-a Organizatorje za financiranje volilne kampanje najel kredit v znesku 17.000.000 tolaijev. 
v Poročilu je organizator pod skupno višino odobrenih posojil navedel le znesek 16.860.000 tolarjev, 
^ predstavlja znesek priliva iz kredita na transakcijski račun, brez stroškov priprave in 
obdelave kredita, ki jih je hranilnica zaračunala posojilojemalcu v znesku 140.000 tolarjev. 
Organizator bi moral izkazati posojilo v polnem znesku odobritve, stroške najema posojila pa 
vključiti med stroške financiranja. Napaka v evidentiranju posojila ne vpliva pomembno na 
Pravilnost izkazovanja sredstev, porabljenih za volilno kampanjo. 

2.1 Zbrana sredstva za volilno kampanjo 

^rana sredstva za volilno kampanjo so v skladu z ZVolK in Zakonom o političnih strankah15 

(v nadaljevanju: ZPolS) vsi prispevki, zbrani na posebnem računu, in vsi popusti ali 
oprostitve plačil, ki so jih odobrili izvajalci storitev oziroma prodajalci izdelkov. 

u „ '9- člen ZVolK. 
u Uradni list RS, št. 39/97. 

Uradni list RS, št. 62/94,70/00 in 51/02. 
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Volilna kampanja se lahko financira s prispevki zasebnikov, pravnih in fizičnih oseb, ki pa ne 
smejo presegati 10-kratne povprečne mesečne plače na delavca v Republiki Sloveniji za 
preteklo leto. Državni organi, javni zavodi, javna podjetja, organi lokalnih skupnosti, 
humanitarne organizacije, verske skupnosti in tudi gospodarske družbe, v katerih je vložen 
javni kapital v vrednosti najmanj 50 odstotkov, ne smejo financirati volilne kampanje. V 
skladu z ZVPEP-UPB1 je dovoljeno pridobivati sredstva za volilno kampanjo tudi iz 
prispevkov državljanov držav članic Evropske unije in pravnih oseb zasebnega prava iz teh 
držav pod pogoji in na način, ki velja za domače pravne in fizične osebe. 

Organizator je v zaključnem poročilu o volilni kampanji poročal, daje zbral 2.835.156 tolaijev iz 
različnih virov, kot prikazujemo v tabeli 2. 

Tabela 2: Viri financiranja volilne kampanje 

Vir financiranja Znesek v tolarjih 

Prispevki fizičnih oseb 180.000 

Prispevki pravnih oseb 2.003.163 

Brezplačne storitve 611.100 

Popusti 33.600 

Obresti 7.293 

Skupaj   2.835.156  

Pri preveijanju izkazanega skupnega zneska zbranih sredstev za volilno kampanjo smo 
pravilnost izkazanih zneskov potrjevali s pregledovanjem prispevkov glede na vire in višino 
sredstev, preveritvijo obračunanih popustov in oprostitev plačil ter preizkušanjem točnosti, 
obstoja in skladnosti zbranih sredstev z določili ZVolK, ZPolS in ZVPEP-UPB1. 

Na podlagi preizkusa pravilnosti izkazanega skupnega zneska zbranih sredstev za volilno 
kampanjo smo ugotovili, da je organizator pravilno zbral sredstva za financiranje volilne 
kampanje in zbrana sredstva v poročilu pravilno izkazal v znesku 2.835.156 tolaijev. 

2.2 Porabljena sredstva za volilno kampanjo 

Porabljena sredstva za volilno kampanjo so vsi plačani in neplačani stroški volilne kampanje 
vključno z danimi popusti ali oprostitvami plačil, ki jih odobrijo izvajalci storitev oziroma 
prodajalci izdelkov. 

Stroški volilne kampanje so gledr ~i določila ZVolK opredeljeni po namenu, času in vrsti- 
Namen je določen z zakonsko opredelitvijo volilne kampanje . To so vsa politično 
propagandna sporočila in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na 
odločanje volivcev pri glasovanju o listah kandidatov oziroma kandidatih za poslance iz 
Republike Slovenije v Evropski parlament, med katere sodijo zlasti 

14 1. člen ZVolK. 
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volilna propaganda v javnih glasilih in drugih sredstvih javnega obveščanja, 
* plakatiranje in 
* predvolilni shodi. 

Stroški so časovno vezani na obdobje volilne kampanje17, ki se lahko začne najprej 30 dni 
Pred dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja. 

Molilna kampanja za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament se je 
začela 14. 5. 2004 in končala 11.6.2004 ob 24.00 uri. 

Med stroške volilne kampanje18, ki so potrebni za izvedbo volilne kampanje za listo 
kandidatov, ZVolK uvršča 

* stroške tiskanja in razobešanja plakatov, 
* stroške objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih, 
* stroške organizacije in izvedbe predvolilnih shodov in 
* stroške tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala, ki se pošilja 

neposredno volivcem. 

Pri preverjanju izkazanega skupnega zneska porabljenih sredstev za volilno kampanjo smo 
Preverili pravilnost porabe in izkazovanja, in sicer tako, da smo pri vsakem strošku, vključno 
s Popusti ali oprostitvami plačil, preizkusili točnost, obstoj in skladnost z določili ZVolK in 
ZPolS. 

Organizatorje v zaključnem poročilu o volilni kampanji poročal, daje porabil 19.635.132 tolarjev za 
stroške, kijih prikazujemo v tabeli 3. 

Tabela 3: Stroški volilne kampanje 

^Vfste stroškov Znesek v tolarjih 

Stroški tiskanja in razobešanja plakatov 7.047.566 

Stroški objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih 8.058.108 

Stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov 1.727.893 

Stroški tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala, j ^ ^ 
ki se pošilja neposredno volivcem 

Drugo 1.123.708 

Skupaj 19.635.132 

Na podlagi opravljenih preizkusov pravilnosti izkazane porabe smo ugotovili, da je 

organizator sredstva, pridobljena za volilno kampanjo, porabil pravilno. Ob upoštevanju 
manjše napake pri izkazovanju stroškov (točka 2.a) lahko potrdimo, da je organizator za 
financiranje volilne kampanje porabil sredstva v znesku 19.775.132 tolarjev. 

i, Prvi odstavek 2. člena ZVolK. 
17.a člen ZVolK. 
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2.3 Znesek delnega povračila stroškov volilne kampanje 

Organizatorji volilne kampanje so v skladu z ZVolK19 upravičeni do delne povrnitve stroškov 
volilne kampanje, če lista kandidatov dobi najmanj 2 odstotka od skupnega števila oddanih 
glasov v vsej državi, in sicer znesek 30 tolaijev za vsak dobljeni glas. Pri tem skupni znesek 
povrnjenih stroškov ne sme presegati zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz revizijskega 
poročila računskega sodišča. 

« 

Po Poročilu Republiške volilne komisije o izidu volitev poslancev iz Republike Slovenije v 
Evropski parlament20 je lista kandidatov Stranke mladih Slovenije in Zelenih Slovenije za 
poslance v Evropski parlament na volitvah dobila skupaj 10.027 glasov, kar znaša 2,3 odstotka od 
oddanih glasov. Listi ni pripadel mandat za poslanca. Glede na dosežen rezultat je organizator 
volilne kampanje upravičen do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v znesku 300.810 tolaqev. 
Tako izračunan znesek ne presega zneska porabljenih sredstev, ugotovljenega v točki 2.2 tega 
poročila, zato ugotavljamo, da je organizator upravičen do povrnitve stroškov volilne 
kampanje v znesku 300.810 tolaijev. 

3. MNENJE 

V okviru omejitev, ki jih določa ZVolK, smo revidirali pravilnost financiranja volilne 
kampanje za listo kandidatov Stranke mladih Slovenije in Zelenih Slovenije za poslance & 
Republike Slovenije v Evropski parlament, katere organizator je bila Stranka mladi« 
Slovenije, in sicer tako, da smo preverili pravilnost pridobivanja sredstev za volilno 
kampanjo, izkazovanja zbranih in porabljenih sredstev v zaključnem poročilu o volilni 
kampanji ter pravilnost porabe sredstev za volilno kampanjo. Ugotovili smo tudi višino 
delnega povračila stroškov volilne kampanje, do katerega je upravičen organizator v skladu z 
21. členom ZVolK. 

Revidiranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih določa Napotilo za 
izvajanje revizij21. Revizijski postopki so obsegali pridobivanje, pregledovanje, analiziranje in 
presojanje podatkov o zbiranju in porabi sredstev za volilno kampanjo ter dokumentiranj® 
revizijskih ugotovitev. Revizijo smo izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK, in z omejitvami pn 
preverjanju zbranih in porabljenih sredstev, kot je podrobneje predstavljeno v točki 1-2 teSa 

poročila. 

3.1 Mnenje o izkazanih zneskih v zaključnem poročilu o volilni kampanji 

Zaključno poročilo Stranke mladih Slovenije o volilni kampanji za listo kandidatov Stranke 
mladih Slovenije in Zelenih Slovenije za poslance iz Republike Slovenije v Evropsk* 
parlament v vseh pomembnih pogledih izkazuje pravilno višino zbranih in porabljeni 

19 Drugi odstavek 21. člena ZVolK.. 
20 Uradni list RS, št. 69/04. 
21 Uradni list RS, št. 41/01. 



Sredstev za volilno kampanjo, to je v skladu z ZVolK, ZPolS in Odredbo o obrazcih poročil o 
branih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo (pozitivno mnenje). 

3*2 Mnenje o pravilnosti financiranja volilne kampanje 

Stranka mladih Slovenije je kot organizator volilne kampanje za listo kandidatov Stranke 
^adih Slovenije in Zelenih Slovenije za poslance iz Republike Slovenije v Evropski 

Parlament v letu 2004 po našem mnenju v vseh pomembnih pogledih pravilno, torej v skladu 
s Predpisi, financirala volilno kampanjo (pozitivno mnenje). 

3*3 Mnenje o višini delnega povračila stroškov volilne kampanje 

našem mnenju ima Stranka mladih Slovenije glede na dosežem volilni izid in z revizijo 
Plenim zneskom porabljenih sredstev za volilno kampanjo za izvedbo volitev poslancev iz 
Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2004 pravico do povrnitve volilnih stroškov 
v znesku 300.810 tolarjev. 

travni pouk 

Tega poročila na podlagi tretjega odstavka 1. člena ZRacS-1 ni dopustno izpodbijati pred 
sodišči ali drugimi državnimi organi. 

^8or Šoltes, l.r. 

generalni državni revizor 
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