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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 uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

KREDITE NARODNE IN UNIVERZITETNE 

KNJIŽNICE, NAJETE ZA FINANCIRANJE 

IZGRADNJE UNIVERZITETNE KNJIŽNICE 

V LJUBLJANI (UKL - NUK 2) 

- prva obravnava - EPA 76 - IV 

SKUPINA POSLANK IN POSLANCEV 
prvopodpisani Miran POTRČ 

Ljubljana, 23. december 2004 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list RS, št. 48/92) 
ter 114. in 115. člena Poslovnika Državnega zbora (Ur. list RS, 
št. 35/2002) vlaga skupina poslank in poslancev 

PREDLOG ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA KREDITE NARODNE IN UNIVERZITETNE 
KNJIŽNICE, NAJETE ZA FINANCIRANJE IZGRADNJE 
UNIVERZITETNE KNJIŽNICE V LJUBLJANI (UKL - NUK 2) 

in ga pošilja v obravnavo in sprejem. 

Pri obravnavi predloga zakona v Državnem zboru in pri delu 
njegovih delovnih teles bo v imenu sopredlagateljev sodeloval 
prvopodpisani predlagatelj, Miran Potrč. 

Miran POTRČ, l.r. 
Majda ŠIRCA, l.r. 

mag. Majda POTRATA, l.r. 
Rudolf MOGE, l.r. 

Darja LAVTIŽAR BEBLER, l.r. 
dr. Pavel GANTAR, l.r. 

Cveta ZALOKAR ORAŽEM, l.r. 
Samo BEVK, l.r. 

Vili REZMAN, l.r. 
mag. Franc ŽNIDARŠIČ, l.r. 

mag. Vasja KLAVORA, l.r, 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Gradnja Univerzitetne knjižnice v Ljubljani (UKL-NUK 2) je bila, 
ob soglasnem sprejetju Zakona o izgradnji UKL v letu 1994 v 
državnem zboru RS, obravnavana kot prioritetna investicija 
nacionalnega pomena. Potreba po izgradnji postaja vse večja, 
ker se težave nosilcev programov (Narodne in univerzitetne 
knjižnica (NUK) in Centralne tehniške knjižnice (CTK), obe 
pridruženi članici Univerze v Ljubljani- UL), zaradi zamude le 
povečujejo. Za NUK je že potrebno zagotavljati 6.500 m2 dodatnih 
dragih skladišč in nujnih poslovnih prostorov. Podobno se je CTK 

že leta 1994 preselila na novo začasno lokacijo na TR 3, vendar 
v drage in začasno urejene najemne prostore, ki tudi postajajo 
premajhni, saj so bili planirani za krajše časovno obdobje. 

Največjo strateško prednost bo NUK omogočila prav izgradnja 
nove knjižnične stavbe, ki bo podobno kot drugje v svetu, zaradi 
možnosti izvajanja normalnih knjižničnih storitev v sodobnem 
okolju (prosti pristop do gradiv, ustrezno število in vrsta čitalniških 
mest, sodobna oprema za posredovanje gradiva in informacij) 
izrazito izboljšala njeno uporabnost, še zlasti na področju 
posredovanja znanstvenih in drugih zahtevnih informacij. Šele z 
novogradnjo bo nacionalna knjižnica uresničevala vse naloge 
skladno z Zakonom o knjižničarstvu, pridruženo članstvo tako 
NUK kot CTK v UL oz. njuna vloga v procesu rasti kvalitete 
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izobraževanja ter univerzitetnega znanstvenega raziskovanja oz. 
zagotavljanja infrastrukturnih pogojev za delo in razvoj univerze 
v Ljubljani, pa še dodatno poziva k prioritetni obravnavi investicije. 
Izgradnja na obstoječi lokaciji ob Zoisovi je še posebej utemeljena 
tudi v kontekstu celovite vizije razvoja univerze v Ljubljani v tem 
mestnem predelu. V objekt je mogoče vključiti tudi Osrednjo 
humanistično knjižnico (OHK), ki je del razvoja Filozofske 
fakultete, kar bo zmanjšalo stroške dodatnih prostorov za 
Filozofsko fakulteto. NUK 2 vedno bolj postaja potreba celotne 
države in bo predstavljala eno temeljnih kulturnih ustanov naroda. 
Projekt pomeni razvojno investicijo, naložbo v znanje in pretok 
informacij ter kot orodje razvoja različnih področij predstavlja za 
Slovenijo pomemben prispevek za vstop v informacijsko dobo, 
usposobitev za mednarodno tekmo in ohranitev lastne identitete. 

Potrebe po novih zmogljivostih za vse tri ustanove so bile v okviru 
projektiranja in različnih verifikacij že večkrat potrjene in 
izpričane(obravnave ob sprejetju zakona o izgradnji UKL, idejni 
projekt (v večji kvadraturi) je bil potrjen s strani Komisije za oceno 
investicij Vlade RS v letu 1995, opravljene so bile pozitivne 
mednarodne verifikacije s strani ekspertov UNESCO, zadnje 
podloge pa so bile po predhodnih strokovnih obravnavah potrjene 
na seji GO septembra 1999). Projekt je bil nenazadnje 
racionaliziran tudi ob izdelavi Projektov za gradbeno 
dovoljenje(zmanjšanje kvadrature za 1.500 m2, zmanjšanje 
stroškov vgrajene in premične opreme, dodatna prerazporeditev 
nekaterih programov NUK v Plečnikovo stavbo itd.). 

Žal se gradnja ni niti začela, realizacija projekta je finančno 
prevelika obremenitev za proračun enega ministrstva ter 
neuresničljiva v enem mandatu Vlade. Glede na dosedanje 
izkušnje investicije takšnega pomena in zahtevnosti z obstoječim 
mehanizmom financiranja ne bo mogoče izpeljati. Splošna ocena 
je, da projekt ni stvar samo enega resorja, marveč gre za 
nacionalni, vladni oz. medresorski projekt. Glede na dejstvo, da 
znašajo potrebna letna sredstva za gradnjo cca. 3 milijarde SIT, 
za realizacijo ne bo zadoščalo niti načelo medresorskega 
financiranja, saj bi bila letna obremenitev v okviru obstoječih 
proračunov prevelika tudi za dve ali več ministrstev. Finančne 
pogoje za realizacijo gradnje bi zagotovil sprejem zakona o 
poroštvu za posojila, ki jih za gradnjo NUK 2 najame Narodna in 
univerzitetna knjižnica. Del sredstev za gradnjo po posameznih 
letih bi zagotavljala Ministrstvo za kulturo (MK) in Ministrstvo za 
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVŠZT). Takšna finančna 
konstrukcija bi zaradi primernejših letnih kvot sredstev iz 
proračuna v letih 2005-2010 in odplačil kredita v letih po izgradnji 
(2011-2022) ter zaključka nekaterih investicijskih ciklusov na 
obeh ministrstvih prav v letu 2008-2010, omogočila tako 
odplačevanje izgradnje novega objekta NUK2 kot realizacijo drugih 
investicijskih programov na obeh ministrstvih v naslednjih obdobjih. 

Čimprejšnja izgradnja NUK 2 na podlagi Zakona o poroštvu je 
utemeljena: 
- ker bo zagotovila pozitivne razvojne učinke za izobraževanje, 

znanost, kulturo in gospodarstvo; 
pomemben element odločitve za takojšnjo izgradnjo 
predstavlja povečevanje stroškov najema začasnega 
reševanje prostorskih problemov nosilcev programov. 
Proračun RS je že obremenjen s stroški za NUK2, ki letno 
znašajo že 300 milijonov SIT, po letu 2010 bodo vsakih 5 let 
stroški ponovno narasli - podatki temeljijo na izračunih NUK 
(za najem dodatnih vsaj 2.000 m2 vsakih 5 let - to je za cca. 
100 milijonov SIT, kar pomeni leta 2025, ko bi v primeru 
sprejema zakona o poroštvu prenehale obveznosti 
odplačevanja posojila, skupaj že 700 milijonov SIT stroškov 
letno - torej prek polovice obroka odplačila posojila, ob dejstvu, 
da sploh ne bi zgradili novega objekta); 
v projekt je bilo vloženih že 4 milijarde SIT nominalnih sredstev, 
doseženo stanje zavezuje (izdelani projekti za gradbeno 

dovoljenje, urejeni prostorski in lokacijski dokumenti, pretežno 
pridobljeno zemljišče, urejen arheološki problem itd.); 

- projekt knjižnične stavbe ustreza najsodobnejšim zahtevam 
stroke, opravljene so bile revizije, ki so zagotavljale tudi 
racionalizacijo projekta, projekt je skladen z najnovejšimi 
mednarodnimi smernicami za gradnjo knjižnic LIBER; 
utemeljenost sprejema zakona o poroštvu izhaja tudi iz 
primerjave variantnih stroškov: 

Najem dodatnih prostorov za CTK in NUK do 2026 
(plačilo MK in MVŠZT): vrednost stroškov skupaj do leta 
2026 prek 10 milijard SIT; leta 2026 bodo stroški najema 
dodatnih prostorov iz proračuna RS znašali že 700 milijonov 
letno (350 milijonov SIT na posamezen resor). V tem primeru 
sploh ne zgradimo novega objekta, gre za neoptimalne rešitve 
in posredno razvojno škodo, obveznost obroka najemnine 
se bo nadaljevala in povečevala, za OHK bodo dodatni stroški 
v okviru širitve Filozofske fakultete. 

Izgradnja posameznih knjižničnih stavb v obdobju 2010- 
2015: v primeru nerealizacije projekta NUK 2 bo skoraj gotovo, 
tako zaradi gospodarnosti (stroški) kot zagotavljanja potreb 
po knjižnično-informacijskih storitvah, prišlo do gradnje ločenih 
zgradb oz. prostorskih rešitev za delovanje NUK, CTK in 
OHK(v okviru širitve Filozofske fakultete); stroški vseh treh 
investicij cenenih izvedb in lokacij bi znašali med 12,4 in 16,2 
milijarde SIT + najemnina do 2010 3,5 milijarde SIT = 15,9 do 
19,7 milijarde SIT. Ob tem se bomo srečali s podobnimi 
težavami glede zagotavljanja sredstev iz proračuna, ločene 
stavbe na različnih lokacijah bodo z vsebinskega vidika 
zagotavljale slabše delovanje knjižnic in univerze v Ljubljani. 

Izgradnja NUK2 s sredstvi iz proračuna RS v obdobju 
2005-2010:14,6 miljarde SIT + najemnina začasnih prostorov 
1,5 milijarde SIT=skupaj 16,1 milijarde SIT; povprečno letno 
2,7 milijarde SIT (1,4 milijarde SIT iz proračuna enega resorja) 
v obdobju 6 let. Pozitivni učinki novogradnje leta 2010, 
oportunitetnih stroškov in aktivnosti (novi projekti, upravni 
postopki, soglasja...) zaradi zamud ni, prevelik letni obrok 
potrebnih sredstev. 

Izgradnja NUK2 s sredstvi Iz proračuna RS v obdobju v 
obdobju 2010-2015:14,6 miljarde SIT + najemnina 3,5 milijarde 
SIT + oportunitetni stroški zamude, vzdrževanja, 
posodabljanja projekta itd. 1 milijarda SIT=skupaj 19,1 
milijarde SIT; povprečno letno 3,2 milijarde SIT (en resor 
1,65 milijarde SIT) v obdobju 6 let; Pozitivni učinki novogradnje 
šele leta 2015, nastajajo oportunitetni stroški in aktivnosti 
zaradi zamude, prevelik letni obrok potrebnih sredstev. 

Izgradnja NUK2 na podlagi predlaganega Zakona o 
poroštvu: izgradnja v obdobju 2005-2010: 14,6 milijarde SIT 
+ obresti 4,7 milijarde SIT + najemnina 1,5 milijarde SIT= 
Skupaj 20,8 milijarde SIT, zagotavljanje sredstev iz proračuna 
v obdobju 2005-2010 ca. 880 milijonov SIT letno (en resor 
440 milijonov SIT), odplačevanje kredita v obdobju 2011 -2022 
1,2 milijarde SIT letno (en resor cca. 525 milijonov SIT + 
NUK 150 milijonov SIT), pozitivni učinki novogradnje leta 2010, 
oportunitetnih stroškov ni, še ustrezen letni obrok; 

Stroškovno najoptimalnejša varianta je gotovo financiranje 
izgradnje neposredno iz proračuna RS v obdobju 2005-2010, 
kar pa realno ni mogoče. Izgradnja v obdobju 2010-2015 v 
primerjavi z varianto najema posojila tudi stroškovno ni več 
bistveno ugodnejša za državo, pomeni le zamudo pomembnih 
5 let ter zahteva bistveno večje potrebne letne vsote iz 
proračuna RS za izgradnjo. Izračuni v zadostni meri 
izkazujejo, da je izvedba predmetnega projekta racionalnejša 
od realizacije alternativnih možnih rešitev za NUK, CTK oz. 
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knjižničnih potreb Univerze v Ljubljani (do katerih bo slej ali 
prej prišlo). Predlagana finančna konstrukcija z zakonom o 
poroštvu je realna in dovolj ugodna. 

• cena najema posojil je trenutno nizka; 
" prenehanje najemnin po letu 2010, kise spremenijo v odplačilo 

obroka kredita; 

Po zaključenih investicijskih pripravah, ki so trajale že predolgo, 
is čas da investicijo NUK 2 prioritetno zaključimo. Prav NUK 2 bo 
ena naših prednosti, s katero lahko pripomoremo k 
prizadevanjem za uvrstitev naše države v krog razvitih, zakon o 
Poroštvu pa je realni pogoj za realizacijo projekta. 

2- Cilji, načela in poglavitne rešitve predlaganega 
zakona 

Splošni cilj predlaganega zakona je zagotoviti pretežni finančni 
vir za realizacijo izgradnje nove knjižnice NUK 2 v obdobju 2005- 
2010, kar kratkoročno ne bo pretirano obremenilo proračuna, saj 
se sredstva pridobiva v precejšnji meri iz zasebnih virov, sredstva 
'z proračuna RS v obdobju gradnje pa so prilagojena zmožnostim 
MK in MVŠZT. V obdobju odplačila sredstev kredita v letih 2011- 
2022, t.j. v letih po izgradnji, bo zaradi nove knjižnice kot pomembne 
Podlage visokošolskega izobraževanja, znanosti in kulture in njenih 
razvojnih učinkov na gospodarstvo in na rast družbenega 
Proizvoda, zaradi zaključka pomembnih obstoječih investicijskih 
ciklusov na MVŠZT ter MK, prenehanja najemnin za začasne 
prostore, možnosti komercialne oddaje dela prostorov novega 
°bjekta in zaradi še sprejemljivih letnih kvot odplačila, možno 
realno zagotavljanje odplačila, pretežni del iz proračuna MVŠZT 
in MK, delno pa iz sredstev NUK. 

tišina potrebnih sredstev za gradnjo znaša še 14,6 milijarde SIT. 
izračunani znesek v okviru predvidenih revaloriziranih sredstev 

iz zakona, temelji na predpisanem investicijskem dokumentu, to 
je izdelanem investicijskem programu iz leta 1995(potrjenem na 
Komisiji za oceno investicij pri Vladi RS - KOI), noveliranem 1999, 
z revalorizacijo zneska na november 2003. Investicijske 
dokumente in izračune so izdelale profesionalne strokovne 
institucije (Ekon d.o.o., IB Koper d.d. in IMOS d.d.). Kredit se črpa 
po letnih kvotah skladnih z napredovanjem gradnje. 

V kolikor bi NUK ali drug pravni subjekt (fondacija, UL...) za 
gradnjo pridobil dodatna sredstva se za ta sredstva zmanjša 
skupna vsota najetega kredita. Za zagotavljanje sredstev za 
odplačilo ter ureditev drugih pravnih razmerij se med NUK, MK in 
MVŠZT sklene posebna pogodba. 

Maksimalni letni obrok odplačila naj znaša 1,25 milijarde SIT. 
Podrobnejše podatke prikazuje spodnja tabela. 

Predpostavke izračunov v tabeli so: 

Glavnica:10,2 milijarde SIT 

Zagotavljanje sredstev v letih 2005-2010 (delno proračun, delno 
kredit) 

Moratorij na odplačilo kredita: 6 let 

Obrestna mera za kredit: 4% 

Sredstva iz proračuna zagotavljata MK in MVŠZT enakovredno. 

Doba vračanja kredita: 12 let 

Do leta 2010 morajo MK, MVŠZT ter Sen/is Vlade RS zagotavljati 
stroške najemnih prostorov za CTK in NUK, po tem letu postanejo 
ta sredstva del odplačila kredita(so vključena v posamezne 
deleže). 

Tabela 

Vse v 000 SIT 
Zagotavljanje 
sredstev 2005-2010 

proračun RS Delež 
MVŠZT 

Delež MK kredit 

2005-1.900.000 400.000 200.000 200.000 1.500.000 
2006 - 2.600.000 400.000 200.000 200.000 2.200.000 
2007 - 3.400.000 800.000 400.000 400.000 2.600.000 
2008-2.900.000 800.000 400.000 400.000 2.100.000 
2009 - 2.200.000 1.000.000 500.000 500.000 1.200.000 
2010-1.600.000 1.000.000 500.000 500.000 600.000 
Skupaj-14.600.000 4.400.000 2.200.000 2.200.000 10.200.000 

Odplačilo kredita 
2011-2022 

Servis 
skupnih 
služb vlade 

NUK Skupaj 

letno 1.095.000 497.500 497.500 100.000 150.000 1.245.000 

Glavnica+obresti+pr 
oračun RS 

19.342.500 

Obresti 4.742.500 
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Struktura letnega obr oka odplačil 

MVSZT namesto 
najemnine NUK 

100.000 

MK namesto 
najemnine NUK 

100.000 

Servis sk. služb 
namesto najemnine 
CTK 

100.000 

NUK2 150.000 
MVSZT 397.500 

MK 397.500 

Skupaj letni obrok 1.245.000 

3. Finančne posledice tega zakona 

Finančne obveznosti proračuna RS so že bile predvidene po 
obstoječem Zakonu o izgradnji UKL, zato z uveljavitvijo 
predlaganega Zakona pravzaprav ne nastopajo nove finančne 
obveznosti, določeno bo zgolj dejansko zagotavljanje sredstev 
oz. dinamika financiranja iz proračuna Republike Slovenije, in 
sicer po zaključku gradnje v letu 2010, v letih 2011 do 2022 kot 
kvote za odplačilo kredita. Strošek obresti za posojilo v predvideni 
višini 4,75 milijarde SIT se skozi leta vračila posojila kompenzira 
z (že nastalimi) letnimi stroški najemnin začasnih prostorov za 
NUK in CTK (v primeru neizgradnje objekta bi znašale v obdobju 
2010-2025 7,5 milijarde SIT) oz. z oportunitetnimi stroški zamude 
pri izgradnji (v primeru odložitve začetka izgradnje na leto 2010 bi 
nastali veliki oportunitetni stroški (najemnina 2005-2015 3,5 
milijarde SIT + oportunitetni stroški zamude, vzdrževanja, 
posodabljanja projekta itd. 1 milijarda SIT=skupaj 4,6 milijarde 
SIT)). 

Sredstva za odplačilo najetih kreditov bo poleg MK in MVŠZT 
zagotovil tudi NUK iz lastnih sredstev. Kvote odplačila po 
posameznih letih bodo zaradi daljšega časovnega odplačevanja 
prilagojene zmožnostim zagotavljanja letnih sredstev MK in 
MVŠZT. Pomemben pozitivni finančni učinek je, da po izgradnji 
preneha obveznost plačevanja najemnin za začasne prostore, 
oziroma se le ta spremeni v del obveznosti vračila obroka. V 
kolikor NUK sredstev ne bi mogel odplačevati, nastopa obveznost 
poroka, Republike Slovenije. V tem primeru bi se sredstva, ki so 
bila izplačana v breme proračuna, v proračunu nadomestila z 
uveljavitvijo pravice do vračila izplačanih sredstev, podrobneje 
pa bo uveljavitev te pravice urejena s posebno poroštveno 
pogodbo za vsak najeti kredit, ki jo sklene Republika Slovenija s 
kreditodajalcem. Za zavarovanje poroštva pa bo prav tako 
sklenjena posebna pogodba o načinu zavarovanja poroštva, med 
ministrstvom, pristojnim za finance in posameznim 
kreditojemalcem. 

Za kontrolo namenskosti porabe sredstev, ki so pridobljena s 
krediti, pa predlagani zakon predvideva ministrstvi, pristojni za 
šolstvo in kulturo, ki dajeta k najetju kredita obvezno soglasje. 

4. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 

V primerjalnem pregledu je prikazana ureditev vprašanja izgradnje 
nekaterih novih primerljivih knjižnic (nacionalne ali večje 
univerzitetne) v državah Evropske unije oz. Norveške. Podatke 
je pridobila Narodna in univerzitetna knjižnica. 

V obravnavanih državah poznajo različne ureditve tako 
financiranja delovanja kot izgradnje knjižničnih stavb. Nacionalne 
knjižnice so skoraj brez izjeme v celoti financirane iz državnih 
proračunov (vključno s tistimi, ki združujejo tudi univerzitetne 
funkcije), pri univerzitetnih knjižnicah pa je financiranje lahko 
različno, odvisno predvsem od tega, kako je financirana 
posamezna univerza. 

Finančna konstrukcija oz. gradnja je bila vsaj v primerih financiranja 
pretežno ali izključno iz državnega proračuna, odvisna od odločitev 
deželnih oz. zveznih Vlad in parlamentov. 

FINSKA 

Helsinki University Library. 
Projekt je začrtan v več fazah in predvideva obnovo in razširitev 
treh obstoječih objektov, izgradnjo štirinivojskega podzemnega 
skladišča in povezave med objekti. 

Investicija znaša 170 milijonov FMK (okoli 30 mio $). 

Projekt financira Državni nepremičninski urad (=State Real Prop- 
erty Authority), ki deluje pod nadzorstvom Ministrstva za finance. 
Ta urad je odgovoren za vse nepremičnine v javni oz. državni 
lasti na Finskem. Le minimalni del vrednosti investicije prihaja iz 
proračuna univerze. 

Za financiranje izgradnje podzemnih skladišč so morali poiskati 
drugačen način financiranja, ki bi sicer dobil finančno podporo iz 
vladnega investicijskega programa šele leta 2006 ali 2007 (ta 
skladišča pa so potrebna že prej): knjižnični projekt so združili z 
izgradnjo velikega parkirišča v neposredni bližini. Sporazum 
določa ustanovitev nepremičninske družbe z Univerzo kot edinim 
delničarjem. Leta 2006 bo država odkupila delnice v skladu z 
investicijskim programom Ministrstva za šolstvo. Do takrat bo 
knjižnica plačevala rento. 
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irska 2. člen 

Dublin City University Library je nova irska univerza, 
ustanovljena 1989. 
Gre za zgradbo z 10,000 m2 in 1500 čitainiškimi sedeži in vso 
Moderno komunikacijsko in informacijsko infrastrukturo, 
Predavalnicami in učilnicami. 
Investicija je vredna 22 milijonov evrov, od katerih so polovico 
Pridobili skozi partnerske projekte s privatnim sektorjem (v okviru 
Univerze delujoča Office of Innovation and Business Relations), 
a'i pa direktno z donacijami iz privatnega sektorja. 

NORVEŠKA 

The National Library of Norway, Oslo Division. 
projekt obsega temeljito prenovo obstoječe stavbe iz leta 1913 z 
razširitvami in novimi podzemnimi skladišči ter povezavami. Gre 

9,000 m2 skladiščnih površin in obnovo stare stavbe v 
vrednosti 400 milijonov NOK (1998). 
Kot edini financer se pojavlja država, projekt je v parlamentarni 
Proceduri. 

danska 

The Royal Library od Denmark 
Nova stavbe danske nacionalne in univerzitetne knjižnice je bila 
zgrajena v neposredni bližini stare stavbe. Gre za 20.733 m2 
veliko stavbo v vrednosti 465,5 milijona Danskih kron. Projekt je 
bil na podlagi odločitev danske vlade financiran iz državnega 
Proračuna (Ministrstvo za kulturo) v letih 1995-1999. 

Nemčija 

Staats und Universitaets Bibliothek Goettingen 
Nova stavba deželne in univerzitetne knjižnice v velikosti 30.000 

je bila zgrajena leta 1993. Financiranje je bilo na podlagi 
Parlamentarnih odločitev zagotovljeno iz deželnega (50%) in 
zveznega proračuna (50%). 

Deutsche Bibliothek 
Nova stavba nemške nacionalne knjižnice v Frankfurtu v velikosti 
47.000 m2 je bila zgrajena v celoti iz sredstev zveznega proračuna 
v letih 1992-1997. Vrednost investicije je znašala 250 milijonov 
DEM. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti iz naslova 
kreditov, ki jih bo Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani 
najela za gradnjo Univerzitetne knjižnice v Ljubljani (UKL-NUK 2) 

Poroštvo iz prejšnjega odstavka daje Republika Slovenija do 
skupne višine glavnice 10.200.000.000 SIT, vse s pripadajočimi 
obrestmi in stroški kreditov. 

Kredite iz prejšnjega odstavka bo Narodna in univerzitetna knjižnica 
(v nadaljevanju: kreditojemalec) najela za financiranje izgradnje v 
skladu z Zakonom o izgradnji UKL (Uradni list RS št. 70/94). 

Poroštvo iz 1. člena se da pod naslednjimi pogoji: 

- krediti se lahko najemajo v več delih, 

višina obrestne mere in stroški kreditov morajo biti primerljivi 
z višino obrestne mere in stroški kreditov z državnim 
poroštvom, 

rok odplačila je najmanj 12 in največ 15 let, z vključenim 
največ 7 letnim moratorijem na odplačilo glavnice, obresti in 
stroškov moratorija, 

stroški povezani s pripravo in odobritvijo posameznega kredita 
ne smejo presegati 0,5% vrednosti tega kredita, 

strošek rezervacije sredstev kredita je lahko največ 0,25% 
od nečrpanega zneska kredita, 

glavnice kreditov se odplačujejo v polletnih obrokih. 

3. člen 

Kreditojemalec bo predvidoma v obdobju 2011-2022 pridobival 
sredstva za odplačilo kreditov iz namenskih prihodkov Ministrstva 
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstva za kulturo 
in lastnih sredstev kreditojemalca. Konkretne opredelitve se 
določijo v pogodbi med ministrstvoma in kreditojemalcem. 

4. člen 

Če kreditojemalec ne bo poravnal posameznih obveznosti iz 
naslova najetih kreditov, za katere je Republika Slovenija dala 
poroštvo po tem zakonu, bo Republika Slovenija na podlagi 
pisnega poziva kreditodajalca poravnala obveznost namesto 
kreditojemalca. 

5. člen 

Sredstva za izpolnitev poroštvenih obveznosti Republike Slovenije 
iz tega zakona se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije. 

6. člen 

V primeru, da Republika Slovenija plača obveznosti iz kreditnih 
pogodb namesto kreditojemalca, pridobi Republika Slovenija v 
razmerju do kreditojemalca pravico do vračila plačanih zneskov, 
obresti od plačanih zneskov in vseh stroškov, ki so v zvezi s tem 
nastali. 

7. člen 

Poroštvene pogodbe s kreditodajalci sklene v imenu in za račun 
Republike Slovenije minister, pristojen za finance. 

8. člen 

V roku 90 dni po izdaji posameznega poroštva iz tega zakona 
skleneta ministrstvo, pristojno za finance, in kreditojemalec 
pogodbo, s katero uredita način zavarovanja poroštva. 
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9. člen 

Za izvajanje tega zakona ter vseh pravic in obveznosti za 
Republiko Slovenijo, ki iz njega izhajajo, skrbi ministrstvo, pristojno 
za finance. 

Ne glede na prejšnji odstavek izvajata nadzor nad namensko 
porabo sredstev iz kreditov, za katere se daje poroštvo s tem 
zakonom ministrstvo, pristojno za šolstvo in ministrstvo pristojno 

za kulturo, ki za vsako črpanje sredstev iz naslova kreditov, 
najetih po tem zakonu, dajeta soglasje kreditojemalcu. 

10. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

III. OBRAZLOŽITEV 

Skupna višina glavnic že sprejetih poroštev države omogoča 
sprejem predlaganega zakona. 

1. člen: 

Ta člen določa osebo, za katero Republika Slovenija daje poroštvo. 
Ta člen tudi podrobno opisuje namen, za katerega Republika 
Slovenija daje poroštvo. Narodna in univerzitetna knjižnica lahko 
najame enega ali več kreditov, pri čemer seštevek glavnic kreditov 
oziroma kredita ne sme preseči zneska 10,2 milijarde SIT. 
Republika Slovenija bo dala poroštvo za glavnice kreditov, obresti 
kreditov ter stroške kreditov. 

2. člen: 

Ta člen opredeljuje pogoje, ki jih morajo izpolnjevati krediti. 
Republika Slovenija bo dala poroštvo le za tiste kredite, ki bodo 
izpolnjevali vse naštete pogoje. Sredstva kreditov se lahko črpajo 
v več delih, in sicer do konca leta 2010. Višina obrestne mere in 
stroškov kreditov mora biti primerljiva z višino obrestne mere in 
stroškov kreditov z državnim poroštvom. Rok odplačila je 12-15 
let, z vključenim največ6 letnim moratorijem na odplačilo glavnice. 
Stroški, povezani s pripravo in odobritvijo posameznega kredita 
ne smejo presegati 0,5% vrednosti tega kredita, strošek 
rezervacije sredstev kredita pa je lahko največ 0,25% od 
nečrpanega zneska kredita. Krediti se odplačajo v polletnih obrokih. 

3. člen: 

Ta člen pojasnjuje, kako bo oseba, za katero je dano poroštvo 
zagotavljala sredstva za odplačilo kredita. 

4. člen: 

Ta člen pojasnuje subsidiarno naravo poroštva. Kreditodajalec 
mora k plačilu najprej pozvati kreditojemalca. Če le-ta svojih 
obveznosti ne izpolni v roku, kreditodajalec k plačilu pisno pozove 
poroka. 

5. člen: 

Ta člen določa vir sredstev v primeru, da pride do uveljavitve 
obveznosti poroka. Sredstva bo Republika Slovenija zagotovila 
iz proračuna ali drugega vira, ki ga določa drug zakon. 

6. člen: 

Ta člen določa pravico poroka, ki je plačal kreditodajalcu njegovo 
terjatev, da zahteva od kreditojemalca, naj mu povrne vse, kar je 

, zanj plačal s pripadajočimi obrestmi in stroške. 

7. člen: 

Ta člen določa, da je za podpis poroštvenih pogodb na podlagi 
tega zakona, pristojen minister, pristojen za finance. 

8. člen: 

Ta člen določa zavezo ministrstva, pristojnega za finance in 
kreditojemalca, da v roku 90 dni po izdaji posameznega poroštva 
iz tega zakona skleneta pogodbo, s katero uredita način 
zavarovanja poroštva. 

9. člen: 

Ta člen določa, da ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za 
izvajanje tega zakona ter vseh pravic in obveznosti, ki iz njega 
izhajajo. Tako ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za to, da 
bodo poroštvene pogodbe sklenjene v skladu s tem zakonom, 
zlasti, da bodo najeti krediti izpolnjevali predpisane pogoje, da bo 
poroštvene pogodbe sklenila za to pristojna oseba, da s podpisom 
poroštvenih pogodb ne bo presežen znesek, za katerega je dano 
poroštvo, določen s tem zakonom in tudi obseg poroštev, 
določenih z ZIPRS0405. Ministrstvo, pristojno za finance, bo v 
primeru dolžnikovega neizpolnitve kreditnih obveznosti, dolžno 
pravočasno plačati to obveznost na podlagi poroštvene zaveze 
Republike Slovenije. 

Ta člen določa tudi, da izvajata nadzor nad namensko porabo ter 
kreditojemalcu dajeta soglasje za črpanje kreditov iz tega zakona 
ministrstvo, pristojno za šoistvo in ministrstvo, pristojno za kulturo. 

10. člen: 

Ta člen določa, da začne zakon veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 
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Obvestila o 

SPREMEMBAH SESTAVE DELOVNIH 

TELES DRŽAVNEGA ZBORA RS 

1 - Mandatno - volilna komisija 

- Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ 

- Odbor za gospodarstvo 

- Odbor za finance in monetarno politiko 

- Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide 

- Odbor za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 38 

DELOVNO TELO MANDATNO-VOLILNA KOMISIJA 

POSLANSKA SKUPINA NOVE SLOVENIJE 

NOVI ČLAN MAG. FRANC CAPUDER 

DOSEDANJI ČLAN MAG. JANEZ DROBNIČ (do 3.12.2004) 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 24.12.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 39 

DELOVNO TELO MANDATNO-VOLILNA KOMISIJA 

POSLANSKA SKUPINA NOVE SLOVENIJE 

NOVI ČLAN ALOJZ SOK 

DOSEDANJI ČLAN DR. ANDREJ BAJUK (do 3.12.2004) 

SPREMEMBA VEUA OD VKLJUČNO 24.12.2004 
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OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 40 

DELOVNO TELO KOMISIJA ZA NADZOR PRORAČUNA IN 
DRUGIH JAVNIH FINANC 

POSLANSKA SKUPINA NOVE SLOVENIJE 

NOVI ČLAN CIRIL TESTEN 

DOSEDANJI ČLAN - PODPREDSEDNIK DR. ANDREJ BAJUK (do 3.12.2004) 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 24.12.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 41 

DELOVNO TELO ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

POSLANSKA SKUPINA NOVE SLOVENIJE 

NOVI ČLAN CIRIL TESTEN 

DOSEDANJI ČLAN DR. ANDREJ BAJUK (do 3.12.2004) 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 24.12.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 42 

DELOVNO TELO ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO 
POLITIKO 

POSLANSKA SKUPINA NOVE SLOVENIJE 

NOVI ČLAN CIRIL TESTEN 

DOSEDANJI ČLAN DR. ANDREJ BAJUK (do 3.12.2004) 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 24.12.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 43 

DELOVNO TELO ODBOR ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE 
ZADEVE IN INVALIDE 

POSLANSKA SKUPINA NOVE SLOVENIJE 

NOVI ČLAN ANTON KOKALJ 

DOSEDANJI ČLAN MAG. JANEZ DROBNIČ (do 3.12.2004) 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 24.12.2004 
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OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 44 

DELOVNO TELO ODBOR ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN 
TEHNOLOŠKI RAZVOJ 

POSLANSKA SKUPINA NOVE SLOVENIJE 

NOVI ČLAN MAG. FRANC CAPUDER 

DOSEDANJI ČLAN ANTON KOKALJ 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 24.12.2004 
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REVIZIJSKA POROČILA 

- Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Aktivne Slovenije 

za poslance Državnega zbora v letu 2004 

- Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Demokratične 

stranke upokojencev Slovenije -DeSUS za poslance Državnega zbora v letu 2004 

■ Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje LDS Liberalne 

demokracije Slovenije za poslance Državnega zbora v letu 2004 

* Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje NSi - Nove 

Slovenije - Krščanske ljudske stranke za poslance Državnega zbora v letu 2004 

- Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje SDS Slovenske 

demokratske stranke za poslance Državnega zbora v letu 2004 

* Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje SLS Slovenske 

ljudske stranke za poslance Drcavnega zbora v letu 2004 

- Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Stranke Slovenija 

je naša za poslance Državnega zbora v letu 2004 

- Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Slovenske 

nacionalne stranke za poslance Državnega zbora v letu 2004 

- Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Stranke mladih 

Slovenije za poslance Državnega zbora v letu 2004 

- Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Združene liste 

socialnih demokratov za poslance Državnega zbora v letu 2004 

- Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Jožefa Kocona za 

poslanca Državnega zbora v letu 2004 

- Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Marie Pozsonec za 

poslanko Državnega zbora v letu 2004 

* Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Franca Vida za 

poslanca Državnega zbora v letu 2004 

Na podlagi drugega odstavka 24.b člena zakona o volilni Slovenije, o pravilnosti financiranja volilne kampanje 
kampanji (Ur. list RS, št. 62/94 in 17/97) objavljamo za poslance iz Državnega zbora v letu 2004. 
revizijska poročila Računskega sodišča Republike 
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Računsko sodišče m 

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 

AKTIVNE SLOVENIJE 

ZA POSLANCE DRŽAVNEGA ZBORA 

V LETU 2004 

Številka: 1217-22/2004-15 

Ljubljana, 31. decembra 2004 
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1. UVOD 

Revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje Aktivne Slovenije za poslance državnega 
zbora smo izvetili na podlagi ZRacS-1, Zakona o volilni kampanji1 (v nadaljevanju: ZVolK) 
in Programa dela za izvrševanje revizijske pristojnosti Računskega sodišča Republike 
Slovenije v letu 20042. Sklep o izvedbi revizije je bil izdan 25.10. 2004. 

1.1 Predstavitev organizatorja volilne kampanje 

Volilno kampanjo za kandidate za poslance državnega zbora izvaja organizator volilne 
kampanje (v nadaljevanju: organizator), ki je odgovoren za zakonitost izvajanja. Organizator 
volilne kampanje za listo kandidatov AS - Aktivna Slovenija za poslance državnega zbora je 
bila stranka Akt ivna Slovenija. 

Organizatorje moral najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja odpreti posebni račun za volilno 
kampanjo (v nadaljevanju: posebni račun)3. Vsa finančna sredstva, ki jih organizator nameni ali 
dobi od drugih pravnih ali fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, mora zbrati na 
posebnem računu. Tudi vse stroške volilne kampanje mora poravnavati izključno s tega računa. 
Posebni račun mara zapreti4 najkasneje v treh mesecih po dnevu glasovanja Aktivna Slovenija je 
odprla posebni račun 11. 8. 2004 pri Novi ljubljanski banki d.d., to je pravočasno. Med 
izvajanjem revizije še ni zaprla posebnega računa. Zapreti ga mora do 3.1.2005. 

Odgovorna oseba organizatorja je bil Slapnik Tadej, glavni tajnik Aktivne Slovenije. 

1.2 Predstavitev revizije 

Predmet revizije je zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja volilne kampanje za 
volitve poslancuv državnega zbora, ki so bile 3. 10. 2004. Težišče revizije je bilo na 
preverjanju pravilnosti izkazanih porabljenih sredstev za volilno kampanjo. 

Cilj revizije pravilnosti financiranja volilne kampanje je bil izrek mnenja o 

• pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji (v nadaljevanju: poročilo), 
• pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo ter 
• višini delnega, povračila stroškov volilne kampanje. 

Revizijo smo načrtovali in izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK in ki daje razumno 
zagotovilo za presojo pravilnosti financiranja volilne kampanje. Pri tem smo upoštevali 
določila omenjenega zakona glede obsega preverjanja, po katerem moramo preizkusiti 

• višino zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje, 
• ali je organiztitor pridobil in uporabil sredstva za volilno kampanjo v skladu z zakonom. 

1 Uradni list RS, St 52/94 in 17/97. 
1 St 3104-1/2004-21, z dne 18. 10.2004. 
318. Člen ZVolK (najkasneje 19.8.2004). 
4 18. člen ZVolK (do vkljuCno 3. 1.2005). 
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• 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. 

1.2.1 Zbrana sredstva 

Zbrana sredstva za volilno kampanjo so v skladu z ZVolK in Zakonom o političnih strankah5 

(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 presegali 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 kot tudi gospodarske družbe, v katerih je vložen 
javni kapital v višini najmanj 50 odstotkov, volilne kampanje ne smejo financirati. 
Prepovedano je tudi pridobivanje sredstev iz prispevkov tujih zasebnikov, fizičnih in pravnih 
oseb, iz prihodkov od premoženja stranke iz tujine, iz volil in daril iz tujine oziroma vsakršno 
drugo pridobiv.inje sredstev ali opravljanje storitev iz tujine. 

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

1.2.2 Porab^eua sredstva 

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 kampanje6. To so vsa politično 
propagandna sparočila in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na 
odločanje volivcev pri glasovanju o listah kandidatov oziroma kandidatih za poslance 
državnega zbora, 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 kampanje7, ki se lahko začne najprej 30 dni pred 
dnevom glasovana, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja. Volilna kampanja 
za volitve poslano ;v državnega zbora seje začela 3.9.2004 in končala 1.10.2004 ob 24.00 uri. 

5 Uradni list RS, št. i>2/94,70/00 in 51/02. 
4 l. Člen ZVolK. 
7 Prvi odstavek 2. člena ZVolK. 
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Med stroške valilne kampanje8, ki so potrebni za izvedbo volilne kampanje za kandidata 
oziroma 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 ter 
• stroške tisfcinja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala, ki se pošilja 

neposredno "olivcem. 

Pri preveijanju izkazanega skupnega zneska porabljenih sredstev za volilno kampanjo smo 
preverili pravilnost porabe sredstev za volilno kampanjo in izkazovanja stroškov volilne 
kampanje. Revizijsko delo je bilo opravljeno tako, da smo pri vsakem strošku, vključno s popusti 
ali oprostitvami plačil, preizkusili točnost, obstoj in skladnost z določili ZVolK in ZPolS. 

1.23 Delno povračilo stroškov volilne kampanje 

Organizatoiji, kiterih listam so pripadli mandati za poslance, imajo v skladu z ZVolK pravico 
do povrnitve stroškov volilne kampanje v znesku 60 tolaijev na dobljeni glas iz sredstev 
državnega proraSuna. 

Pravico do delre povrnitve stroškov volilne kampanje imajo tudi organizatoiji, čigar listi 
kandidatov niso pripadli mandati za poslance v državnem zboru, je pa lista dobila najmanj 
6 odstotkov glasov od skupnega števila oddanih glasov v volilni enoti ali najmanj 2 odstotka od 
skupnega števila oddanih glasov v vsej državi, in sicer znesek 30 tolaijev za vsak dobljeni glas. 

V obeh primerili znesek povrnjenih stroškov ne sme presegati zneska porabljenih sredstev, 
razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča. 

1.2.4 Omejitve pri izvedbi revizije 

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 zap rtjem posebnega računa10, pri tem pa mora v poročilu o volilni kampanji med 
drugim poročiiti 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 ZVolK pravico do delne povrnitve stroškov volilne 
kampanje, je ;nak in je omejen na tri mesece, kar pomeni, da v okviru te revizije ne 
moremo preizkusiti skladnosti poslovanja organizatoija z ustreznima določbama ZVolK11; 

* 17.a člen ZVolK. 
' 19. Člen ZVolK. 
10 18. člen ZVolK. 
"18. in 24.a Člen ZVolK. 
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• 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 irlraranih zneskov za 
celotno obdobje, v katerem je posebni račun odprt, niti tega 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. 

2. UGOTOVITVE 

Organizator Akiivna Slovenija je predložil poročilo računskemu sodišču 4. 11. 2004, to je dva 
dni prepozno13, saj bi moral organizator poročilo državnemu zboru in računskemu sodišču 
predložiti najkasneje do 2. 11. 2004. 

Organizator je opravičil zamudo pri dostavi poročila, saj je bil v zmoti, da je potrebno 
poročilo oddali le v državni zbor, kamor ga je pravočasno oddal 2. 11. 2004. Na podlagi 
medijskih informacij je poročilo naknadno poslal tudi računskemu sodišču. 

Poročilo je v zgoščeni obliki prikazano v tabeli 1 v stolpcih 1 in 2. Izdelano je v skladu z 
Odredbo o obnzcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo14. V 
poročilu je organizator izkazal zbrana sredstva v znesku 7.637.484 tolarjev in porabljena 
sredstva v zneska 35.128.615 tolarjev. 

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

1219. Člen ZVolK. 
13 30 dni po dnevu glitsovanja, 19. člen ZVolK. 
14 Uradni list RS. 5L -;9/97.. 
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Tabela 1: Prikaz izkazanih in potijenih zneskov iz poročila 
v tolarjih 

Opis postavke 

(1) 

htaani 
znesek v 
poročilu 

(2) 

Vsota 
precenitev 

(3) 

Vsota 
podceniter 

(4) 

Rabile« 

(5M3H4) 

Potrjeni 
znesek 

(6M2MS) 

Skupna viiina zbranih sredstev za volilno 
kampanjo 

Skupna viiina porabljenih sredstev za volilno 
kampanjo 
Skupna vttina prejetih prispevkov, ki 
presegajo trikratno povprečno mesečno plačo 
na delavca v RS za to leto 
Skupna viSina odobrenih posojil, ki presegajo 
trikratno povprečno mesečno plačo na delavca 
v RS za to leto 
Skupni znesek odloženih plačil, če višina 
plačila presega znese c iz l. točke poročila, čas 
odloga pa je dalj ji od 30 dni 

7.637.484 

35.128.615 

1.000.000 

519.690 

822.653 

0 

27.674.390 

962.440 

0 

42.000.000 42.000.000 

(27.154.700) 

(139.787) 

0 

42.000.000 

34.792.184 

35.268.402 

l.000.000 

Vir zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja. 

Izkazani krediti v zaključnem poročilu v znesku 42.000.000 tolarjev se nanašajo na najete 
kredite stranke. Od tega je organizator 27.470.000 tolaijev z rednega računa stranke prenesel 
na posebni račun za volilno kampanjo. 

2.1 Pravilnost zbiranja in izkazovanja zbranih sredstev za volilno kampanjo 

Organizator je zbrana sredstva iz zaključnega poročila v znesku 7.637.484 tolaijev pridobil iz 
virov, kot je prikazano v tabeli 2. 

Tabela 2: Viri financiranja volilne kampanje 

Vir financiranja Znesek v tolarjih 

Prispevki pravnih oseb 3.378.160 

Prispevki fizičnih oseb 3.045.108 

Popusti 694.081 

Zbrana sredstva, ki se nanašajo na stranko 519.690 

Obresti pozitivnega stanja na posebnem računu 445 

Skupaj 7.637.484 
Vir zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja. 

Ker je organizator del sredstev za Financiranje volilne kampanje pridobil s prenosom sredstev 
z rednega računa stranke Aktivna Slovenija, je v skladu z zakonom15 predložil tudi poročilo o 
poslovanju strank ; v obdobju šestih mesecev pred dnevom glasovanja. 

1S Drugi odstavek 19. člena ZVolK. 
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2.1.a S preizkušanjem pravilnosti izkazovanja zbranih sredstev za volilno kampanjo smo 
ugotovili, da je organizator zbrana sredstva izkazal za 27.154.700 tolarjev prenizko (v tabeli 1, 
stolpec 5) zaradi precenitev v znesku 519.690 tolarjev (v tabeli 1, stolpec 3) in podcenitev v 
znesku 27.674.390 tolaijev (v tabeli 1, stolpec 4). 

Precenitev je nastala, ker je organizator med zbranimi sredstvi izkazal znesek 519.690 tolaijev, ki 
se nanaša na zbrana sredstva stranke, ki niso bila prenesena na posebni račun. 

Podcenitev v znesku 27.674.390 tolaijev je nastala, ker organizator med zbranimi sredstvi ni izkazal 

• sredstev v znesku 27.470.000 tolaijev, ki predstavljajo del najetega kredita, ki ga je organizator 
prenesel s svejega rednega računa na posebni račun za volilno kampanjo, in bi ga moral prišteti 
zbranim sredstvom, ne pa izkazati med posojili, ki presegajo trikratno povprečno mesečno 
plačo na delavca v Republiki Sloveniji za to leto; 

• prispevkov lcmdidatov v znesku 204.390 tolaijev, ki se nanašajo na reklamne spote, objave 
oglasov in nalcup dopisnic. 

Ugotovili pa smo, da so druge fizične osebe poravnale stroške volilne kampanje v vrednosti 
432.000 tolarjev, kar pomeni, da je bila ugotovljena vrednost zbranih sredstev za volilno 
kampanjo višja :ia navedeni znesek. 

Organizator je pojasnil, da z naroČili in plačili fizičnih oseb za storitve za volilno kampanjo 
ni bil seznanjen in jih zato ni mogel preprečiti. 

V zvezi z zneskom 27.470.000 tolarjev je organizator pojasnil, da je del zbranih sredstev namesto 
na postavki "skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo" izkazal na postavki "skupna 
višina odobrenih posojil". Navedel je, da so bila sredstva torej knjižena in izkazana, vendar na 
napačni postavki 

2.1.b S preizkušiinjem pravilnosti zbiranja sredstev smo ugotovili, da je organizator nepravilno 
zbral sredstva v znesku 204.390 tolarjev, ker so kandidati račune za reklamne spote, objave 
oglasov in nakup dopisnic v znesku 204.390 tolaijev poravnali iz lastnih sredstev. Organizatorje 
navedena sredstva zbral nepravilno, ker jih ni zbral na posebnem računu, kar ni v skladu z 
18. členom ZVolK. 

2.1.c Na podlagi opravljenih preizkusov pravilnosti izkazanega skupnega zneska zbranih 
sredstev smo ugotovili, da bi moral organizator zbrana sredstva pravilno izkazati v znesku 
34.792.184 tolaijev, kot je navedeno v tabeli 1 v stolpcu 6. 

2.2 Pravilnost porabe in izkazovanja porabljenih sredstev za volilno kampanjo 

Organizatorje poiabljena sredstva iz zaključnega poročila v znesku 35.128.615 tolarjev porabil za 
kritje stroškov, kot so prikazani v tabeli 3. 
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Tabela 3: Stroški volilne kampanje 

Vrste stroškov Znesek v tolarjih 

Stroški objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih 

Stroški tiskanj i, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala, ki se 
pošilja neposredno volivcem 

Stroški tiskanja in razobešanja plakatov 

Stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov 

Stroški najemnine 

Zamudne obresti 

Stroški vodenj Ji računa 

15.535.703 

2.027.002 

16.668.501 

648.519 

115.000 

116.960 

16.930 

Skupaj 35.12&615 
Vir zaključno porodilo o volilni kampanji organizatorja. 

2.2.a S preizkušanjem pravilnosti izkazovanja porabljenih sredstev za volilno kampanjo smo 
ugotovili, da je organizator v poročilu porabljena sredstva izkazal za 139.787 tolarjev 
prenizko (tabela 1, stolpec 5) zaradi precenitev v znesku 822.653 tolaijev (tabela 1, stolpec 3) 
in podcenitev v znesku 962.440 tolaijev (tabela 1 v stolpec 4). 

Precenitev v znesku 822.653 tolaijev je nastala, ker je organizator med stroške uvrstil 

• zamudne obresti v znesku 116.960 tolaijev, ki po namenu in vrsti ne sodijo med stroške 
volilne kampanje; 

• stroške zloženk za pridobitev novih članov stranke in plačilo materialne škode v znesku 
478.224 tolaijev, ki po namenu in vrsti ne sodijo med stroške volilne kampanje; 

• najemnino v znesku 115.000 tolaijev, ki po času, namenu in vrsti ne sodi med stroške 
volilne kampanje; 

• stroške majic in kap, nabavljenih v obdobju po volilni kampanji, v znesku 100.739 tolaijev, 
ki po času, namenu in vrsti ne sodijo med stroške volilne kampanje; 

• stroške objave v Uradnem listu v znesku 11.730 tolaijev, ki po času, namenu in vrsti ne 
sodijo med stroške volilne kampanje. 

Podcenitev v znesku 962.440 tolaijev je nastala, ker organizator med stroški ni izkazal 

• stroška objave oglasov v znesku 439.920 tolaijev; 
• celotnega računa, ki se nanaša na oglaševanje in plakate, v znesku 8.880 tolaijev; 
• stroška oglasa v znesku 60.000 tolaijev; 
• stroškov rekliunnih spotov in objave oglasov v znesku 185.640 tolaijev, ki niso bili 

poravnani s posebnega računa, temveč so jih kandidati poravnali iz lastnih sredstev; 
• stroška reklamnih vžigalic v znesku 48.000 tolaijev; 
• stroška računa za izdelavo in predvajanje spota v znesku 40.000 tolaijev; 
• stroška računa za televizijsko soočenje kandidatov v znesku 180.000 tolaijev. 
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Ugotovili smo tudi, da so druge fizične osebe poravnale stroške volilne kampanje v znesku 
432.000 tolarjev. Ugotovljeni stroški volilne kampanje so bili zato višji za navedeni znesek. 

Organizator je pojasnil, da z naročili in plačili fizičnih oseb za storitve za volilno kampanjo ni bil 
seznanjen in jih zato ni mogel preprečiti. 

2.2.b S preizkušanjem pravilnosti porabe sredstev smo ugotovili, da je organizator nepravilno 
porabil 1.057.043 tolarjev, 

• ker je s posebnega računa pokril stroške zamudnih obresti v znesku 116.960 tolarjev, ki se ne 
nanašajo na volilno kampanjo glede na namen in vrsto stroška, in je s tem ravnal v neskladju s 
17a. členom ZVolK; 

• ker je s posebnega računa pokril stroške zloženk za pridobitev novih članov stranke in plačilo 
materialna šleode v znesku 478.224 tolarjev, ki se ne nanašajo na volilno kampanjo glede na 

namen in vrsto stroška, in s tem ravnal v neskladju s 17a. členom ZVolK; 

• ker je s posebnega računa pokril stroške najemnine v znesku 115.000 tolarjev, ki se ne 
nanašajo na itroške volilne kampanje glede na čas, namen in vrsto stroška, in s tem ravnal v 
neskladju s 1., 2. in 17a. členom ZVolK; 

• ker je s posebnega računa pokril stroške majic in kap v znesku 100.739 tolarjev, ki se ne 
nanašajo na stroške volilne kampanje glede na čas, namen in vrsto stroška, in s tem ravnal v 
neskladju s 1., 2. in 17a. členom ZVolK; 

• ker je s posebnega računa pokril stroške objave v Uradnem listu v znesku 11.730 tolarjev, ki se 
ne nanašajo na stroške volilne kampanje glede na čas, namen in vrsto stroška, in s tem ravnal v 
neskladju s 1., 2. in 17a. členom ZVolK; 

• ker stroškov volilne kampanje, ki se nanašajo na reklamne spote in objave oglasov v znesku 
185.640 tolarjev ni poravnal s posebnega računa, temveč so jih poravnali sami kandidati, kar je 
v nasprotju z 18. členom ZVolK. 

• ker stroškov volilne kampanje, ki se nanašajo na dopisnice v znesku 18.750 tolarjev, ni 
poravnal s posebnega računa, ter s tem ravnal v nasprotju z 18. členom ZVolK; 

• ker je strošek v znesku 30.000 tolarjev poravnal s posebnega računa brez ustreznega računa 
oziroma verodostojne knjigovodske listine, inje s tem ravnal v nasprotju s 17a. členom ZVolK. 

Na podlagi prebikusa pravilnosti izkazanega skupnega zneska porabljenih sredstev za volilno 
kampanjo smo ugotovili, da bi moral organizator porabljena sredstva pravilno izkazati v 
znesku 35.268.402 tolarjev, kot je navedeno v tabeli 1 v stolpcu 6. 

23 Znesek delnega povračila stroškov volilne kampanje 

Po Poročilu Republiške volilne komisije o izidu rednih volitev poslancev v državni zbor16 je 
lista kandidatov AS - Aktivna Slovenija za poslance v državni zbor na volitvah dobila skupaj 
28.767 glasov, kar znaša 2,97 odstotka oddanih glasov. Glede na dosežen rezultat je organizator 
volilne kampanje upravičen do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v znesku 863.010 tolarjev. 

14 Uradni list RS, it. 112/04. 
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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 omenjenem znesku. 

3. MNENJE 

Revidirali smo pravilnost financiranja volilne kampanje za listo kandidatov AS - Aktivna 
Slovenija za poslance državnega zbora, katere organizator je bila Aktivna Slovenija Preverili 
smo pravilnost v poročilu o volilni kampanji izkazanih zneskov 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. 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. 

Revidiranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih določa Napotilo za 
izvajanje revizij17. Revizijski postopki so obsegali pridobivanje, pregledovanje, analiziranje in 
presojanje podatkov o zbiranju in porabi sredstev za volilno kampanjo ter dokumentiranje 
revizijskih ugotovitev. 

3.1 Mnenje o izkazanih zneskih v zaključnem poročilu o volilni kampanji 

Aktivna Slovenija je kot organizator volilne kampanje za listo kandidatov stranke za poslance 
v državni zbor v letu 2004 v zaključnem poročilu 

• zbrana sredstva izkazala za 27.154.700 tolarjev prenizko (ugotovitve iz točke 2.1 .a) in 
• porabljena sredstva izkazala za 139.787 tolarjev prenizko (ugotovitve iz točke 2.2.a) 

Zaradi napak, opisanih v prejšnjem odstavku, zaključno poročilo o volilni kampanji, ki gaje 
predložila Aktivra Slovenija kot organizator volilne kampanje za listo kandidatov stranke za 
poslance v državni zbor v letu 2004, po našem mnenju ne prikazuje pravilne višine zbranih in 
porabljenih sredstev (negativno mnenje). 

3.2 Mnenje o pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo 

Aktivna Slovenija kot organizator volilne kampanje za listo kandidatov stranke za poslance v 
državni zbor v letu 2004 

• ni pravilno zbrala in porabila sredstev za volilno kampanjo v znesku 204.390 tolarjev, ker 
računov za reklamne spote, objave oglasov in nakup dopisnic ni plačala s posebnega računa, 
ampak so jih plačali kandidati iz lastnih sredstev, kar je v nasprotju z 18. členom ZVolK 
(ugotovitve iz točk 2.1.b in 2.2.b), 

17 Uradni list RS, št. 41/01. 
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• ni pravilno porabila sredstev za volilno kampanjo v znesku 852.653 tolaijev, ker je s 
posebnega računa pokrila stroške v znesku 822.653 tolaijev, ki se ne nanašajo na volilno 
kampanjo, kar je v neskladju z U 2 in 17a. členom ZVolK in ker za plačilo zneska 30.000 tolaijev 
ni imela računa oziroma verodostojne knjigovodske listine ter je s tem ravnala v nasprotju s 
17a. členom ZVolK (ugotovitve iz točke 2.2.b). 

Zaradi nepravilnosti, opisanih v prejšnjem odstavku, Aktivna Slovenija kot organizator volilne 
kampanje za listo kandidatov stranke za poslance v državni zbor v letu 2004 po našem mnenju 
vseh sredstev za volilno kampanjo ni zbrala in porabila v skladu s predpisi (negativno mnenje). 

33 Mnenje o višini delnega povračila stroškov volilne kampanje 

Po našem mnenju ima Aktivna Slovenija glede na doseženi volilni izid in z revizijo potrjenim 
zneskom porabljenih sredstev za volilno kampanjo za izvedbo volitev poslancev državnega 
zbora v letu 2004 pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v znesku 863.010 tolaijev. 

Pravni pouk 

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

Igor Šoltes, l.r. 
generalni državni revizor 

poročevalec, št. 1 24 7. januar2005 



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 

DEMOKRATIČNE STRANKE UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUS 

ZA POSLANCE DRŽAVNEGA ZBORA 

V LETU 2004 

Številka: 1217-31/2004-14 

Ljubljana, 31. decembra 2004 
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1. UVOD 

Revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje Demokratične stranke upokojencev 
Slovenije - DeSUS za poslance državnega zbora smo izvedli na podlagi ZRacS-1, Zakona o 
volilni kampanji1 (v nadaljevanju: ZVolK) in Programa dela za izvrševanje revizijske 
pristojnosti Računskega sodišča Republike Slovenije v letu 20042. Sklep o izvedbi revizije je 
bil izdan 25. 10. 2004. 

1.1 Predstavitev organizatorja volilne kampanje 

Volilno kampanjo za kandidate za poslance državnega zbora izvaja organizator volilne 
kampanje (v nadaljevanju: organizator), ki je odgovoren za zakonitost poslovanja. 
Organizator volilne kampanje za listo kandidatov Demokratične stranke upokojencev 
Slovenije - DeSUS za poslance državnega zbora je bila Demokratična stranka upokojencev 
Slovenije - DeSUS. 

Organizator je moral najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja odpreti posebni račun za 
volilno kampanjo (v nadaljevanju: posebni račun)3. Vsa finančna sredstva, ki jih organizator 
nameni ali dobi od drugih pravnih ali fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, mora 
zbrati na posebnem računu. Tudi vse stroške volilne kampanje mora poravnavati izključno s 
tega računa. Posebni račun mora zapreti4 najkasneje v treh mesecih po dnevu glasovanja. 
Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS je odprla posebni račun 26. 7. 2004 
pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana, to je pravočasno. Med izvajanjem revizije posebnega 
računa še ni zaprla. Zapreti ga mora do 3.1. 2005. 

Odgovorna oseba organizatoija je bil Pavel Brglez, generalni sekretar Demokratične stranke 
upokojencev Slovenije - DeSUS. 

1.2 Predstavitev revizije 

Predmet revizije je zaključno poročilo o volilni kampanji organizatoija volilne kampanje za 
volitve poslancev državnega zbora, ki so bile 3. 10. 2004. Težišče revizije je bilo na 
preveijanju pravilnosti izkazanih porabljenih sredstev za volilno kampanjo. 

Cilj revizije pravilnosti financiranja volilne kampanje je bil izrek mnenja o 

• pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji (v nadaljevanju: poročilo), 
• pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo ter 
• višini delnega povračila stroškov volilne kampanje. 

1 Uradni list RS. št. 62/94 in 17/97. 
2 Št. 3104-1/2004-21, z dne 18. 10.2004. 
3 18. člen ZVolK (najkasneje 19. 8.2004). 
4 18. člen ZVolK (do vkljuCno 3. I. 2005). 
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Revizijo smo načrtovali in izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK in ki daje razumno 
zagotovilo za presojo pravilnosti financiranja volilne kampanje. Pri tem smo upoštevali 
določila omenjenega zakona glede obsega preverjanja, po katerem 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. 

1.2.1 Zbrana sredstva 

Zbrana sredstva za volilno kampanjo so v skladu z ZVolK in Zakonom o političnih strankah3 

(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 desetkratne povprečne mesečne plače na delavca v Republiki Sloveniji za 
preteklo leto. Državni organi, javni zavodi, javna podjetja, organi lokalnih skupnosti, 
humanitarne organizacije, verske skupnosti kot tudi gospodarske družbe, v katerih je vložen 
javni kapital v višini najmanj 50 odstotkov, ne smejo financirati volilne kampanje. 
Prepovedano je tudi pridobivanje sredstev iz prispevkov tujih zasebnikov, fizičnih in pravnih 
oseb, iz prihodkov od premoženja stranke iz tujine, iz volil in daril iz tujine oziroma vsakršno 
drugo pridobivanje sredstev ali opravljanje storitev iz tujine. 

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

1.2.2 Porabljena sredstva 

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 kampanje6. 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 
državnega zbora, med katere sodijo zlasti 

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

5 Uradni list RS, št. 62/94, 70/00 in 51/02. 
4 I. Člen ZVolK. 
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Stroški so časovno vezani na obdobje volilne kampanje7, 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 državnega zbora seje začela 3.9.2004 in končala 1.10.2004 ob 24.00 uri. 

Med stroške volilne kampanje8, ki so potrebni za izvedbo volilne kampanje za kandidata 
oziroma 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 sredstev za volilno kampanjo in izkazovanja stroškov volilne 
kampanje. Revizijsko delo je bilo opravljeno tako, da smo pri vsakem strošku, vključno s popusti 
ali oprostitvami plačil, preizkusili točnost, obstoj in skladnost z določili ZVolK in ZPolS. 

1.2.3 Delno povračilo stroškov volilne kampanje 

Organizatorji, katerih listam so pripadli mandati za poslance, imajo v skladu z ZVolK pravico 
do povrnitve stroškov volilne kampanje v znesku 60 tolarjev na dobljeni glas iz sredstev 
državnega proračuna. 

Pravico do delne povrnitve stroškov volilne kampanje imajo tudi organizatorji, čigar listi 
kandidatov niso pripadli mandati za poslance v državnem zboru, je pa lista dobila najmanj 
6 odstotkov glasov od skupnega števila oddanih glasov v volilni enoti ali najmanj 2 odstotka od 
skupnega števila oddanih glasov v vsej državi, in sicer znesek 30 tolarjev za vsak dobljeni glas. 

V obeh primerih znesek povrnjenih stroškov ne sme presegati zneska porabljenih sredstev, 
razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča. 

1.2.4 Omejitve pri izvedbi revizije 

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 posebnega računa še dva meseca po oddaji poročila o volilni 
kampanji; 

7 Prvi odstavek 2. člena ZVolK. 
1 I7.a člen ZVolK. 
9 19. člen ZVolK. 
10 18. člen ZVolK. 
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• 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 ne 
moremo preizkusiti skladnosti poslovanja organizatorja z ustreznima določbama ZVolK1 

• 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 za 
celotno obdobje, v katerem je posebni račun odprt, in tudi ne, ali so bila vsa sredstva, 
namenjena za volilno kampanjo, zbrana na posebnem računu in ali so bili vsi stroški za 
volilno kampanjo poravnani s tega računa. Preizkusili smo le pravilnost in točnost zneskov, ki 
so navedeni v poročilu. 

2. UGOTOVITVE 

Organizator, Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS, je predložil poročilo 
računskemu sodišču 29. 10. 2004, kar je v predpisanem roku13 Poročilo je v zgoščeni obliki 
prikazano v tabeli 1 v stolpcih 1 in 2. Izdelano je v skladu z Odredbo o obrazcih poročil o 
zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo14. 

V poročilu je organizator izkazal zbrana sredstva v znesku 53.026.204 tolarjev in porabljena 
sredstva v znesku 48.879.587 tolarjev. Organizator volilne kampanje je v poročilu navedel 
tudi znesek neplačanih računov v znesku 7.377.196 tolarjev. Neplačanih računov organizator 
ni zajel med porabljenimi sredstvi. 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, 2.1.b, 2.2.a in 2.2.b tega poročila. 

" 18. in 24.a Člen ZVolK. 
,J 19. Člen ZVolK. 
" 30 dni od dneva glasovanja, 19. člen ZVolK. 
14 Uradni list RS. 5t. 39/97. 
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Tabela 1: Prikaz izkazanih in potrjenih zneskov iz poročila 
v tolarjih 

Opis postavke 

(1) 

Izkazani 
znesek v 
poročilu 

(2) 

Vsota Vsota 
precenitev pod cenitev 

(31 (4) 

Razlika 

(5M3M4> 

Potrjeni 
znesek 

(6M2H5) 

Skupna višina zbranih sredstev za volilno 
kampanjo 

Skupna višina porabljenih sredstev za volilno 
kampanjo 
Skupna viiina prejetih prispevkov, ki 
presegajo trikratno povprečno mesečno plačo 
na delavca v RS za to leto 
Skupna viiina odobrenih posojil, ki presegajo 
trikratno povprečno mesečno plačo na delavca 
v RS za to leto 
Skupni znesek odloženih plačil, če višina 
plačila presega znesek iz 1. točke poročila, čas 
odloga pa je daljši od 30 dni 

53.026.204 39.114 666.778 (627.664) 

48.879.587 379.222 II.959.857 (11.580.635) 

53.653.868 

60.460.222 

0 

Vir. 21akijučno poročilo o volilni kampanji organizatorja. 

2.1 Pravilnost zbiranja in izkazovanja zbranih sredstev za volilno kampanjo 

Organizator je zbrana sredstva iz zaključnega poročila v zneska 53.026.204 tolarjev pridobil iz 
virov, kot je prikazano v tabeli 2. 

Tabela 2: Viri financiranja volilne kampanje 

Vir financiranja Znesek v tolarjih 

Prenos sredstev z računa Demokratične stranke upokojencev Slovenije - DeSUS 47.620.762 

Prispevki pravnih oseb 4.830.000 

Prispevki fizičnih oseb 542.000 

Obresti pozitivnega stanja na posebnem računu 33.442 

Skupaj 53.026.204 

Vir Zaključno poročilo o volilni kampanji organizatoija. 

Ker je organizator del sredstev za financiranje volilne kampanje pridobil s prenosom sredstev 
z računa Demokratične stranke upokojencev Slovenije - DeSUS, je v skladu z zakonom15 

predložil tudi poročilo o poslovanju stranke v obdobju šestih mesecev pred dnevom 
glasovanja. 

2.1.a S preizkušanjem pravilnosti izkazovanja zbranih sredstev za volilno kampanjo smo 
ugotovili, da je organizator v poročilu izkazal zbrana sredstva za 627.664 tolarjev prenizko 
(tabela l, stolpec 5) zaradi precenitev v znesku 39.114 tolarjev (tabela l, stolpec 3) in 
podcenitev v znesku 666.778 tolarjev (tabela 1, stolpec 4). 

15 Drugi odstavek 19. člena ZVolK. 
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Precenitev v znesku 39.114 tolarjev je nastala, ker je organizator med zbranimi sredstvi izkazal 
tudi interni prenos sredstev z ene teritorialne enote stranke na drugo. 

Podcenitev v znesku 666.778 tolarjev je nastala, ker 

• organizator med zbranimi sredstvi ni izkazal odobrenih popustov in oprostitev plačil v znesku 
471.541 tolarjev, ki se nanašajo predvsem na oglaševanje in plakatiranje; 

• je stranka plačala račune za izdelavo zloženk in plakatov v skupnem znesku 148.130 tolarjev s 
svojega rednega računa in z računa občinskega odbora stranke; 

• zneski računov, ki so jih kandidati plačali iz lastnih sredstev za oglaševanje reklamnih spotov 
in kontaktno oddajo v skupnem znesku 33.800 tolarjev, niso bili vključeni med zbrana 
sredstva; 

• organizator med zbranimi sredstvi ni izkazal obresti v znesku 13.307 tolarjev. 

Ugotovili pa smo, da so druge fizične osebe poravnale stroške volilne kampanje v skupni 
vrednosti 98.400 tolarjev, kar pomeni, daje bila ugotovljena vrednost zbranih sredstev za volilno 
kampanjo višja za navedeni znesek. 

Organizator je pojasnil, da z naročili in plačili fizičnih oseb za storitve za volilno kampanjo ni bil 
seznanjen in jih zato ni mogel preprečiti 

2.1.b S preizkušanjem pravilnosti zbiranja sredstev smo ugotovili, da je organizator nepravilno 
zbral sredstva v znesku 181.930 tolarjev, saj 

• je stranka račune za izdelavo zloženk in plakatov v znesku 148.130 tolarjev poravnala s 
svojega rednega računa in z računa občinskega odbora stranke, 

• so kandidati račune za predvajanje oglaševanja reklamnih spotov ter kontaktne oddaje v 
znesku 33.800 tolarjev poravnali iz lastnih sredstev. 

Organizator je navedena sredstva nepravilno zbral, ker jih ni zbral na posebnem računu ter s tem 
ravnal v nasprotju z 18. členom ZVolK. 

2.1.c Na podlagi opravljenih preizkusov pravilnosti izkazanega skupnega zneska zbranih 
sredstev smo ugotovili, da bi moral organizator pravilno izkazati zbrana sredstva v znesku 
53.653.868 tolarjev, kot je navedeno v tabeli 1 v stolpcu 6. 

2.2 Pravilnost porabe in izkazovanja porabljenih sredstva za volilno kampanjo 

Organizator je porabljena sredstva iz zaključnega poročila v znesku 48.879.587 tolarjev 
porabil za stroške, kot je prikazano v tabeli 3. 
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Tabela 3: Stroški volilne kampanje 

Vrste stroškov Znesek v tolarjih 

Stroški objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih 17.372.938 

Stroški tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala, ki se 12.330.723 
pošilja neposredno volivcem 

Stroški tiskanja in razobešanja plakatov 15.355.067 

Stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov 3.804.279 

Stroški vodenja računa 16.580 

Skupaj 48.879.587 
Vir zaključno poročilo o volilni kampanji organizatoija. 

2.2.a S preizkušanjem pravilnosti izkazovanja porabljenih sredstev za volilno kampanjo smo 
ugotovili, daje organizator v poročilu izkazal porabljena sredstva za 11.580.635 tolaijev prenizko 
(tabela 1, stolpec 5) zaradi precenitev v znesku 379.222 tolaijev (tabela 1, stolpec 3) in podcenitev 
v znesku 11.959.857 tolaijev (tabela 1, stolpec 4). 

Precenitev v znesku 379.222 tolarjev je nastala, 

• ker je organizator med stroški izkazal znesek 39.114 tolaijev, ki se ne nanaša na porabljena 
sredstva, temveč samo na interni prenos sredstev z ene teritorialne enote stranke na drugo; 

• ker je organizator med stroške uvrstil tudi znesek 310.264 tolaijev, ki se nanaša na volilno 
konvencijo, srečanje ob zaključku volilnega dne, sestanek volilnega štaba, volilno konferenco, 
fotografije, gostovanje v programu, poštnino, govorno oddajo in objavo oglasov ter 
videostrani, ld po času nastanka ne sodijo med stroške volilne kampanje; 

• ker je organizator med stroške uvrstil znesek 29.844 tolaijev, ki se nanaša na pisarniški 
material in tiskanje priznanj z imeni, to je za stroške, ki po vsebini ne sodijo v volilno 
kampanjo. 

Podcenitev v znesku 11.959.857 tolaijev je nastala, ker organizator med stroški ni izkazal 

• popustov in oprostitev plačil v znesku 471.541 tolaijev, ki se nanašajo predvsem na 
oglaševanje in plakatiranje; 

• stroškov vodenja računa v znesku 950 tolaijev; 

• neplačanih računov v znesku 7.377.196 tolarjev, ki se nanašajo na reklamne storitve, oglase in 
plakatiranje; 

• stroškov oglaševanja v znesku 3.758.704 tolaijev; 

• stroškov za reklamne oglase v znesku 93.936 tolaijev; 

• stroškov predstavitve kandidatke v znesku 75.600 tolaijev; 

• stroškov računov za izdelavo zloženk in plakatov, ki niso bili poravnani s posebnega računa, 
temveč z rednega računa stranke in z računa občinskega odbora Demokratične stranke 
upokojencev Slovenije - DeSUS v znesku 148.130 tolaijev ter 

• stroškov za predvajanje oglaševanja reklamnih spotov in kontaktno oddajo v znesku 33.800 
tolaijev, ki niso bili poravnani s posebnega računa, temveč so jih poravnali kandidati iz lastnih 
sredstev. 
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Ugotovili smo tudi, da so drnge fizične osebe poravnale stroške volilne kampanje v znesku 98.400 
tolarjev. Ugotovljeni stroški volilne kampanje so bili zato višji za navedeni znesek. 

Organizator je pojasnil, da z naročili in plačili fizičnih oseb za storitve za volilno kampanjo ni bil 
seznanjen in jih zato ni mogel preprečiti. 

2.2.b S preizkušanjem pravilnosti porabe sredstev smo ugotovili, da je organizator nepravilno 
porabil 522.038 tolaijev, 

• ker je s posebnega računa pokril stroške v znesku 310.264 tolaijev, ki se ne nanašajo na volilno 
kampanjo glede na čas nastanka stroškov, in je s tem ravnal v neskladju z 2. členom ZVolK; 

• ker je s posebnega računa pokril stroške v znesku 29.844 tolarjev, ki se ne nanašajo na volilno 
kampanjo glede na vrsto stroška ter s je tem ravnal v neskladju s 17a. členom ZVolK; 

• ker stroškov volilne kampanje v znesku 181.930 tolarjev ni poravnal s posebnega računa, 
temveč z rednega računa stranke in občinskega odbora stranke Demokratične stranke 
upokojencev Slovenije - DeSUS ter z računov kandidatov ter je s tem ravnal v nasprotju z 
18. členom ZVolK. 

2.2.c Na podlagi preizkusa pravilnosti izkazanega skupnega zneska porabljenih sredstev za 
volilno kampanjo smo ugotovili, da bi moral organizator pravilno izkazati porabljena sredstva v 
znesku 60.460.222 tolarjev, kot je navedeno v tabeli 1 v stolpcu 6. 

2.3 Znesek delnega povračila stroškov volilne kampanje 

Po Poročilu Republiške volilne komisije o izidu rednih volitev poslancev v državni zbor16 je 
lista kandidatov Demokratične stranke upokojencev Slovenije - DeSUS dobila Štiri mandate. 
Lista je dobila 39.150 glasov volivcev, zato je organizator upravičen do delne povrnitve 
stroškov volilne kampanje v znesku 2.349.000 tolarjev. 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 omenjenem znesku. 

3. MNENJE 

Revidirali smo pravilnost Financiranja volilne kampanje za listo kandidatov Demokratične 
stranke upokojencev Slovenije - DeSUS za poslance državnega zbora, katere organizator je 
bila Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS. Preverili smo pravilnost 
izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji 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. 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. 

14 Uradni list RS, št. 112/04. 

7-januar2005 33 poročevalec, št. 1 



Revidiranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih določa Napotilo za 
izvajanje revizij17. Revizijski postopki so obsegali pridobivanje, pregledovanje, analiziranje in 
presojanje podatkov o zbiranju in porabi sredstev za volilno kampanjo ter dokumentiranje 
revizijskih ugotovitev. 

3.1 Mnenje o izkazanih zneskih v zaključnem poročilu o volilni kampanji 

Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS je kot organizator volilne kampanje za 
listo kandidatov stranke za poslance v državni zbor v letu 2004 v zaključnem poročilu 

• zbrana sredstva izkazala za 627.664 tolarjev prenizko (ugotovitve iz točke 2.1 -a) in 
• porabljena sredstva izkazala za 11.580.635 tolaijev prenizko (ugotovitve iz točke 2.2.a). 

Zaradi napak, opisanih v prejšnjem odstavku, zaključno poročilo o volilni kampanji, ki ga je 
predložila Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS kot organizator volilne 
kampanje za listo kandidatov stranke za poslance v državni zbor v letu 2004, po našem 
mnenju ne prikazuje pravilne višine zbranih in porabljenih sredstev (negativno mnenje). 

3.2 Mnenje o pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo 

Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS kot organizator volilne kampanje za 
listo kandidatov stranke za poslance v državni zbor v letu 2004 

• ni pravilno zbrala in porabila sredstev za volilno kampanjo v znesku 181.930 tolarjev, ker 
računov za oglaševanje ni plačala s posebnega računa, ampak so jih poravnali kandidati sami, 
občinski odbor stranke in stranka sama z rednega računa, kar je v nasprotju z 18. členom 
ZVolK (ugotovitve iz točke 2.1.b in 2.2.b), 

• ni pravilno porabila sredstev za volilno kampanjo v znesku 340.108 tolaijev, ker je s 
posebnega računa pokrila stroške v znesku 340.108 tolarjev, ki se ne nanašajo na volilno 
kampanjo, kar je v neskladju z 2. in 17a. členom ZVolK (ugotovitve iz točke 2.2.b). 

Zaradi nepravilnosti, opisanih v prejšnjem odstavku, Demokratična stranka upokojencev 
Slovenije - DeSUS kot organizatorica volilne kampanje za listo kandidatov stranke za 
poslance v državni zbor v letu 2004 po našem mnenju sredstev za volilno kampanjo ni zbrala 
in porabila v skladu s predpisi (negativno mnenje). 

3.3 Mnenje o višini delnega povračila stroškov volilne kampanje 

Po našem mnenju ima Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DeSUS glede na 
doseženi volilni izid in z revizijo potrjenim zneskom porabljenih sredstev za volilno 
kampanjo za izvedbo volitev poslancev državnega zbora v letu 2004 pravico do povrnitve 
stroškov volilne kampanje v znesku 2.349.000 tolarjev. 

"Uradni list RS. št. 41/01. 
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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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Računsko sodišče flfl 

Republike Slovenije \ 

Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o računskem sodišču 

(ZRacS-1, Uradni list RS, št. 11/01) in v skladu s sklepom, ki gaje sprejel senat 
izdajam 

REVIZIJSKO POROČILO 

O PRAVILNOSTI FINANCIRANJA VOLILNE KAMPANJE 

LDS LIBERALNE DEMOKRACIJE SLOVENIJE 

ZA POSLANCE DRŽAVNEGA ZBORA 

V LETU 2004 

Številka: 1217-27/2004-16 

Ljubljana, 31. decembra 2004 
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1. UVOD 

Revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje LDS Liberalne demokracije Slovenije za 
poslance državnega zbora smo izvedli na podlagi ZRacS-1, Zakona o volilni kampanji1 (v 
nadaljevanju: ZVolK) in Programa dela za izvrševanje revizijske pristojnosti Računskega 
sodišča Republike Slovenije v letu 20042. Sklep o izvedbi revizije je bil izdan 25. 10. 2004. 

1.1 Predstavitev organizatorja volilne kampanje 
# 

Volilno kampanjo za kandidate za poslance državnega zbora izvaja organizator volilne 
kampanje (v nadaljevanju: organizator), ki je odgovoren za zakonitost poslovanja. 
Organizator volilne kampanje za listo kandidatov LDS - Liberalne demokracije Slovenije za. 
poslance državnega zbora je bila LDS Liberalna demokracija Slovenije. 

Organizator je moral najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja odpreti posebni račun za volilno 
kampanjo (v nadaljevanju: posebni račun)3. Vsa finančna sredstva, ki jih organizator nameni ali 
dobi od drugih pravnih ali fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, mora zbrati na posebnem 
računu. Tudi vse stroške volilne kampanje mora poravnavati izključno s tega računa. Posebni račun 
mora zapreti4 najkasneje v treh mesecih po dnevu glasovanja LDS Liberalna demokracija Slovenije 
je odprla posebni račun 22. 7. 2004 pri SKB d. d., Ljubljana, to je pravočasno. Med izvajanjem 
revizije še ni zaprla posebnega računa. Zapreti ga mora do 3.1.2005. 

Odgovorna oseba organizatoija je bil Peter Jamnikar, generalni sekretar LDS Liberalne 
demokracije Slovenije. 

1.2 Predstavitev revizije 

Predmet revizije je zaključno poročilo o volilni kampanji organizatoija volilne kampanje za 
volitve poslancev državnega zbora, ki so bile 3. 10. 2004. Težišče revizije je bilo na 
preveijanju pravilnosti izkazanih porabljenih sredstev za volilno kampanjo. 

Cilj revizije pravilnosti financiranja volilne kampanje je bil izrek mnenja o 

• pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji (v nadaljevanju: poročilo), 
• pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo ter 
• višini delnega povračila stroškov volilne kampanje. 

Revizijo smo načrtovali in izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK in ki daje razumno 
zagotovilo za presojo pravilnosti financiranja volilne kampanje. Pri tem smo upoštevali 
določila omenjenega zakona glede obsega preverjanja, po katerem moramo preizkusiti 

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

1 Uradni list RS. št. 62/94 in 17/97. 
J Št. 3104-1/2004-21, z dne 18. 10.2004. 
3 18. Člen ZVolK (najkasneje 19.8.2004). 
4 18. Člen ZVolK (do vključno 3. 1.2005). 
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• 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. 

1.2.1 Zbrana sredstva 

Zbrana sredstva za volilno kampanjo so v skladu z ZVolK in Zakonom o političnih strankah5 

(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 desetkratne povprečne mesečne plače na delavca v Republiki Sloveniji za 
preteklo leto. Državni organi, javni zavodi, javna podjetja, organi lokalnih skupnosti, 
humanitarne organizacije, verske skupnosti kot tudi gospodarske družbe, v katerih je vložen 
javni kapital v višini najmanj 50 odstotkov, volilne kampanje ne smejo financirati. 
Prepovedano je tudi pridobivanje sredstev iz prispevkov tujih zasebnikov, fizičnih in pravnih 
oseb, iz prihodkov od premoženja stranke iz tujine, iz volil in daril iz tujine oziroma vsakršno 
drugo pridobivanje sredstev ali opravljanje storitev iz tujine. 

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

1.2.2 Porabljena sredstva 

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 kampanje6. 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 
državnega zbora, 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 kampanje7, ki se lahko začne najprej 30 dni pred 
dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja. Volilna kampanja 
2a volitve poslancev državnega zbora seje začela 3.9.2004 in končala 1.10.2004 ob 24.00 uri. 

5 Uradni list RS, št. 62/94,70/00 in 51/02. 
6 1. člen ZVolK. 
7 Prvi odstavek 2. člena ZVolK. 

poročevalec, št. 1 38 7. januar2005 



Med stroške volilne kampanje8, ki so potrebni za izvedbo volilne kampanje za kandidata 
oziroma 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 sredstev za volilno kampanjo in izkazovanja stroškov volilne 
kampanje. Revizijsko delo je bilo opravljeno tako, da smo pri vsakem strošku, vključno s popusti 
ali oprostitvami plačil, preizkusili točnost, obstoj in skladnost z določili ZVolK in ZPolS. 

1.2.3 Delno povračilo stroškov volilne kampanje 

Organizatorji, katerih listam so pripadli mandati za poslance, imajo v skladu z ZVolK pravico 
do povrnitve stroškov volilne kampanje v znesku 60 tolarjev na dobljeni glas iz sredstev 
državnega proračuna. 

Pravico do delne povrnitve stroškov volilne kampanje imajo tudi organizatorji, čigar listi 
kandidatov niso pripadli mandati za poslance v državnem zboru, je pa lista dobila najmanj 
6 odstotkov glasov od skupnega števila oddanih glasov v volilni enoti ali najmanj 2 odstotka od 
skupnega števila oddanih glasov v vsej državi, in sicer znesek 30 tolarjev za vsak dobljeni glas. 

V obeh primerih znesek povrnjenih stroškov ne sme presegati zneska porabljenih sredstev, 
razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča. 

1.2.4 Omejitve pri izvedbi revizije 

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 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 
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; 

1 17.a člen ZVolK. 
* 19. člen ZVolK. 
10 18. Člen ZVolK. 
" 18. in 24.a člen ZVolK. 
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• 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 išaranih zneskov za 
celotno obdobje, v katerem je posebni račun odprt, in tudi ne, ali so bila vsa sredstva, 
namenjena za volilno kampanjo, zbrana na posebnem računu in ali so bili vsi stroški za 
volilno kampanjo poravnani s tega računa. Preizkusili smo le pravilnost in točnost zneskov, ki 
so navedeni v poročilu. 

2. UGOTOVITVE 

Organizator LDS Liberalna demokracija Slovenije je predložil poročilo računskemu sodišču 
2. 11. 2004, to je v predpisanem roku1 . Poročilo je v zgoščeni obliki prikazano v tabeli 1 v 
stolpcih 1 in 2. Izdelano je v skladu z Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih 
sredstvih za volilno kampanjo14. 

V poročilu je organizator izkazal zbrana sredstva v znesku 49.515.328 tolarjev in porabljena 
sredstva v znesku 95.702.550 tolarjev. 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 in 2.2.a tega poročila. 

Tabela 1: Prikaz izkazanih in potrjenih zneskov iz poročila 
v tolarjih 

Opis postavke 

(D 

Izkazani 
znesek v 
poročilu 

(2) 

Vsota Vsota 
precenitev pod cenitev 

(3) 

Razlika 

(5H3M4) 

Potrjeni 
znesek 

(6H2M5) 
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 RS za to leto 
Skupni znesek odloženih plačil, če višina 
plačila presega znesek iz 1. točke poročila, čas 
odloga pa je daljši od 30 dni 

49-515.328 0 0 0 49J 15.328 

95.702.550 248.853 1.231.744 (982.891) 96.685.441 

Vir. zaključno poročilo o volilni kampanji organizatoija. 

11 19. člen ZVolK. 
13 30 dni po dnevu glasovanja, 19. člen ZVolK. 
14 Uradni list RS. 5t. 39/97. 
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2.1 Pravilnost zbiranja in izkazovanja zbranih sredstev za volilno kampanjo 

Organizatorje zbrana sredstva iz zaključnega poročila v znesku 49.515.328 tolaijev pridobil iz 
virov, kot je prikazano v tabeli 2. 

Tabela 2: Viri financiranja volilne kampanje 

Vir financiranja Znesek v tolarjih 

Prenos sredstev z računa LDS Liberalne demokracije Slovenije 49.511.703 

Obresti pozitivnega stanja na posebnem računu 3.625 

Skupaj 49.515.328 
Vir zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja. 

Ker je organizator del sredstev za financiranje volilne kampanje pridobil s prenosom sredstev 
z računa LDS Liberalne demokracije Slovenije, je v skladu z zakonom15 predložil tudi 
poročilo o poslovanju stranke v obdobju Šestih mesecev pred dnevom glasovanja. 

S preizkušanjem pravilnosti zbiranja in izkazovanja zbranih sredstev za volilno kampanjo smo 
ugotovili, daje organizator pravilno zbral in v poročilu pravilno izkazal zbrana sredstva v znesku 
49.515.328 tolarjev. 

Ugotovili pa smo, da so druge pravne oziroma fizične osebe poravnale stroške volilne kampanje v 
skupni vrednosti 719.199 tolaijev, kar pomeni, da je bila ugotovljena skupna vrednost zbranih 
sredstev za volilno kampanjo višja za navedeni znesek. 

Organizator je pojasnil, da z naročili in plačili fizičnih in pravnih oseb za storitve za volilno 
kampanjo ni bil seznanjen in jih zato ni mogel preprečiti 

2.2 Pravilnost porabe in izkazovanja porabljenih sredstva za volilno kampanjo 

Organizator je porabljena sredstva iz zaključnega poročila v znesku 95.702.550 tolarjev 
porabil za stroške, kot je prikazano v tabeli 3. 

13 Drugi odstavek 19. člena ZVolK. 
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Tabela 3: Stroški volilne kampanje 

Vrste stroškov Znesek v tolarjih 

Stroški objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih 

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

Stroški tiskanja in razobešanja plakatov 

Stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov 

Stroški vodenja računa 

17.633.597 

54.329.667 

6.361.183 

17.350.398 

27.705 

Skupaj 95.702550 
Vir zaključno poročilo o volilni kampanji organizatoija. 

2-2.a S preizkušanjem pravilnosti izkazovanja porabljenih sredstev za volilno kampanjo smo 
ugotovili, daje organizator v poročilu porabljena sredstva izkazal za 982.891 tolarjev prenizko (v 
tabeli 1, stolpec 5) zaradi precemtev v znesku 248.853 tolarjev (v tabeli 1, stolpec 3) in podcenitev 
v znesku 1.231.744 tolaijev (v tabeli 1, stolpec 4). 

Precenitev v znesku 248.853 tolaijev je nastala, 

• ker je organizator med stroške uvrstil znesek 144.000 tolaijev, ki se nanaša na urejanje 
otroškega igrišča, in po vsebini ne sodi med stroške volilne kampanje, 

• ker je organizator med stroške uvrstil znesek 87.733 tolaijev, ki po času ne sodi med stroške 
volilne kampanje, in 

• ker je organizator med stroške uvrstil znesek 17.120 tolaijev, ki se nanaša na dva računa, ki 
sta bila stornirana. 

Podcenitev je nastala, ker organizator med stroški ni izkazal stroškov oglaševanja v medijih v 
znesku 1.231.744 tolaijev, ki se nanašajo na volilno kampanjo in so jih naročili lokalni odbori 
LDS. Računi med izvajanjem revizije še niso bili plačani. 

Ugotovili smo tudi, da so druge pravne oziroma fizične osebe poravnale stroške volilne kampanje 
v znesku 719.199 tolaijev. Ugotovljeni stroški volilne kampanje so bili zato višji za ugotovljeni 
znesek. 

Organizator je pojasnil, da z naroČili in plačili jizičnih in pravnih oseb za storitve za volilno 
kampanjo ni bil seznanjen in jih zato ni mogel preprečiti. 

2.2.b S preizkušanjem pravilnosti porabe sredstev smo ugotovili, da je organizator nepravilno 
porabil 231.733 tolaijev, 

• ker je s posebnega računa pokril stroške v znesku 87.733 tolaijev, ki se ne nanašajo na volilno 
kampanjo glede na čas nastanka stroškov, in s tem ravnal v neskladju z 2. členom ZVolK; 

• ker je s posebnega računa pokril stroške v znesku 144.000 tolaijev, ki se ne nanašajo na 
volilno kampanjo glede na vrsto stroška, ter s tem ravnal v neskladju s 17a. členom ZVolK. 
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2.2.c Na podlagi preizkusa pravilnosti izkazanega skupnega zneska porabljenih sredstev za 
volilno kampanjo smo ugotovili, da bi moral organizator pravilno izkazati porabljena sredstva v 
znesku 96.685.441 tolaijev, kot je navedeno v tabeli 1 v stolpcu 6. 

23 Znesek delnega povračila stroškov volilne kampanje 

Po Poročilu Republiške volilne komisije o izidu rednih volitev poslancev v državni zbor16 je 
lista kandidatov LDS Liberalne demoloacije Slovenije dobila triindvajset mandatov. Lista je 
dobila 220.848 glasov volivcev, zato je organizator upravičen do delne povrnitve stroškov 
volilne kampanje v znesku 13.250.880 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 omenjenem znesku. 

3. MNENJE 

Revidirali smo pravilnost financiranja volilne kampanje za listo kandidatov LDS Liberalna 
demokracija Slovenija za poslance državnega zbora, katere organizator je bila LDS Liberalna 
demokracija Slovenija. Preverili smo pravilnost v poročilu o volilni kampanji izkazanih 
zneskov 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. 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. 

Revidiranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih določa Napotilo za 
izvajanje revizij17. Revizijski postopki so obsegali pridobivanje, pregledovanje, analiziranje in 
presojanje podatkov o zbiranju in porabi sredstev za volilno kampanjo ter dokumentiranje 
revizijskih ugotovitev. 

3.1 Mnenje o izkazanih zneskih v zaključnem poročilu o volilni kampanji 

LDS Liberalna demokracija Slovenije je kot organizator volilne kampanje za listo kandidatov 
stranke za poslance v državni zbor v letu 2004 v zaključnem poročilu porabljena sredstva 
izkazala za 982.891 tolaijev prenizko (ugotovitve iz točke 2.2.a). 

Zaradi napake, opisane v prejšnjem odstavku, zaključno poročilo o volilni kampanji, ki ga je 
predložila LDS Liberalna demokracija Slovenije kot organizator volilne kampanje za listo 
kandidatov stranke za poslance v državni zbor v letu 2004, po našem mnenju ne prikazuje 
pravilne višine porabljenih sredstev (negativno mnenje). 

16 Uradni list RS. St. 112/04. 
17 Uradni list RS, št. 41/01. 
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3.2 Mnenje o pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo 

LDS Liberalna demokracija Slovenije kot organizator volilne kampanje za listo kandidatov 
stranke za poslance v državni zbor v letu 2004 ni pravilno porabila sredstev za volilno 
kampanjo v znesku 231.733 tolarjev, ker se stroški po času in vrsti ne nanašajo na volilno 
kampanjo, kar je v neskladju z 2. in 17a. členom ZVolK (ugotovitve iz točke 2.2.b). 

Razen v primeru, opisanem v prejšnjem odstavku, je LDS Liberalna demokracija Slovenije kot 
organizator volilne kampanje za listo kandidatov stranke za poslance v državni zbor v letu 2004 
po našem mnenju v vseh pomembnih pogledih pravilno, torej v skladu s predpisi zbrala in 
porabila sredstva za volilno kampanjo (mnenje s pridržkom). 

33 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 državnega zbora v letu 2004 pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v 
znesku 13.250.880 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 
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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 

NSi - NOVE SLOVENIJE - KRŠČANSKE LJUDSKE STRANKE 

ZA POSLANCE DRŽAVNEGA ZBORA 

V LETU 2004 

Številka: 1217-21/2004-12 

Ljubljana, 31. decembra 2004 
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1. UVOD 

Revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje NSi - Nove Slovenije - Krščanske ljudske 
stranke za poslance državnega zbora smo izvedli na podlagi ZRacS-1, Zakona o volilni 
kampanji1 (v nadaljevanju: ZVolK) in Programa dela za izvrševanje revizijske pristojnosti 
Računskega sodišča Republike Slovenije v letu 20042. Sklep o izvedbi revizije je bil izdan 
25. 10. 2004. 

1.1 Predstavitev organizatorja volilne kampanje 

Volilno kampanjo za kandidate za poslance državnega zbora izvaja organizator volilne 
kampanje (v nadaljevanju: organizator), ki je odgovoren za zakonitost poslovanja. 
Organizator volilne kampanje za listo kandidatov NSi - Nove Slovenije - Krščanske ljudske 
stranke za poslance državnega zbora je bila NSi - Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka. 

Organizator je moral najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja odpreti posebni račun za 
volilno kampanjo (v nadaljevanju: posebni račun)3. Vsa finančna sredstva, ki jih organizator 
nameni ali dobi od drugih pravnih ali fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, mora 
zbrati na posebnem računu. Tudi vse stroške volilne kampanje mora poravnavati izključno s 
tega računa. Posebni račun mora zapreti4 najkasneje v treh mesecih po dnevu glasovanja. NSi 
- Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka je odprla posebni račun 12. 8. 2004 pri Raiffeisen 
Krekovi banki d. d., Ljubljana, to je pravočasno. Med izvajanjem revizije posebnega računa še 
ni zaprla. Zapreti ga mora do 3.1. 2005. 

Odgovorna oseba organizatorja je bil Anton Kokalj, glavni tajnik NSi - Nove Slovenije - 
Krščanske ljudske stranke. 

1.2 Predstavitev revizije 

Predmet revizije je zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja volilne kampanje za 
volitve poslancev državnega zbora, ki so bile 3. 10. 2004. Težišče revizije je bilo na 
preveijanju pravilnosti izkazanih porabljenih sredstev za volilno kampanjo. 

Cilj revizije pravilnosti financiranja volilne kampanje je bil izrek mnenja o 

• pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji (v nadaljevanju: poročilo), 
• pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo ter 
• višini delnega povračila stroškov volilne kampanje. 

1 Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97. 
* Št. 3104-1/2004-21, z dne 18. 10.2004. 
5 18. člen ZVolK (najkasneje 29.4.2004). 
4 18. Člen ZVolK (do vključno 3. 1. 2005). 
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Revizijo smo načrtovali in izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK in ki daje razumno 
zagotovilo za presojo pravilnosti financiranja volilne kampanje. Pri tem smo upoštevali 
določila omenjenega zakona glede obsega preverjanja, po katerem 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. 

1.2.1 Zbrana sredstva 

Zbrana sredstva za volilno kampanjo so v skladu z ZVolK in Zakonom o političnih strankah5 

(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 desetkratne povprečne mesečne plače na delavca v Republiki Sloveniji za 
preteklo leto. Državni organi, javni zavodi, javna podjetja, organi lokalnih skupnosti, 
humanitarne organizacije, verske skupnosti kot tudi gospodarske družbe, v katerih je vložen 
javni kapital v višini najmanj 50 odstotkov, volilne kampanje ne smejo financirati. 
Prepovedano je tudi pridobivanje sredstev iz prispevkov tujih zasebnikov, fizičnih in pravnih 
oseb, iz prihodkov od premoženja stranke iz tujine, iz volil in daril iz tujine oziroma vsakršno 
drugo pridobivanje sredstev ali opravljanje storitev iz tujine. 

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

1.2.2 Porabljena sredstva 

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 kampanje6. 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 
državnega zbora, med katere sodijo zlasti 

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

5 Uradni list RS. St. 62/94. 70/00 in 51/02. 
4 I. člen ZVolK. 
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Stroški so časovno vezani na obdobje volilne kampanje7, 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 državnega zbora seje začela 3.9.2004 in končala 1.10.2004 ob 24.00 uri. 

Med stroške volilne kampanje8, ki so potrebni za izvedbo volilne kampanje za kandidata 
oziroma 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 sredstev za volilno kampanjo in izkazovanja stroškov volilne 
kampanje. Revizijsko delo je bilo opravljeno tako, da smo pri vsakem strošku, vključno s popusti 
ali oprostitvami plačil, preizkusili točnost, obstoj in skladnost z določili ZVolK in ZPolS. 

1.2.3 Delno povračilo 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 tolarjev na dobljeni glas iz sredstev 
državnega proračuna. 

Pravico do delne povrnitve stroškov volilne kampanje imajo tudi organizatoiji, čigar listi 
kandidatov niso pripadli mandati za poslance v državnem zboru, je pa lista dobila najmanj 
6 odstotkov glasov od skupnega števila oddanih glasov v volilni enoti ali najmanj 2 odstotka od 
skupnega števila oddanih glasov v vsej državi, in sicer znesek 30 tolarjev za vsak dobljeni glas. 

V obeh primerih znesek povrnjenih stroškov ne sme presegati zneska porabljenih sredstev, 
razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča. 

1.2.4 Omejitve pri izvedbi revizije 

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 posebnega računa še dva meseca po oddaji poročila o volilni 
kampanji; 

7 Prvi odstavek 2. člena ZVolK. 
' 17.a Člen ZVolK. 
9 19. Člen ZVolK. 
10 18. Člen ZVolK. 
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• 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 organizatora z ustreznima določbama ZVolK11; 

• 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 za 
celotno obdobje, v katerem je posebni račun odprt, in tudi ne, ali so bila vsa sredstva, 
namenjena za volilno kampanjo, zbrana na posebnem računu in ali so bili vsi stroški za 
volilno kampanjo poravnani s tega računa. Preizkusili smo le pravilnost in točnost zneskov, ki 
so navedeni v poročilu. 

2. UGOTOVITVE 

Organizator, NSi - Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka, je predložil poročilo 
računskemu sodišču 2. 11. 2004, kar je v predpisanem roku13. Poročilo je v zgoščeni obliki 
prikazano v tabeli 1 v stolpcih 1 in 2. Izdelano je v skladu z Odredbo o obrazcih poročil o 
zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo14. 

V poročilu je organizator izkazal zbrana sredstva v znesku 72.135.731 tolarjev in porabljena 
sredstva v znesku 84.696.814 tolarjev. 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 in 2.2 tega poročila. 

"18. in 24.a člen ZVolK. 
12 19. Člen ZVolK. 
13 30 dni po dnevu glasovanja, 19. Člen ZVolK. 
14 Uradni list RS. št. 39/97. 
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Tabela 1: Prikaz izkazanih in potijenih zneskov iz poročila 
v tolarjih 

Opis postavke Vsota Vsota 

(D 

Izkazani 
znesek v ' ~"T. J ""T Razlika 
poročilu precemt£v podcemtev 

(2) (3) (4) (5H3H4) (6K2M3) 

Potrjeni 
znesek 

Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 72.135.731 

84.696.814 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 RS 
za to leto 

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

0 107.033 (107.033) 72.242.764 

20.400 1.941.211 (1.920.811) 86.617.625 

4.500.000 

20.000.000 

Vir zaključno poročilo o volilni kampanji organizatoija. 

Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo trikratno povprečno mesečno plačo na 
delavca v Republiki Sloveniji za to leto v znesku 4.500.000 tolarjev, je bila nakazana na 
strankin redni račun še pred odprtjem volilnega računa. 

2.1 Pravilnost zbiranja in izkazovanja zbranih sredstev za volilno kampanjo 

Organizatorje zbrana sredstva iz zaključnega poročila v znesku 72.135.731 tolarjev pridobil iz 
virov, kot je prikazano v tabeli 2. 

Tabela 2: Viri financiranja volilne kampanje 

Vir financiranja Znesek v tolarjih 

Prenos sredstev z računa NSi - Nova Slovenija - Krščanske ljudske stranke 52.100.000 

Posojilo 20.000.000 

Prejemki pravnih oseb 35.000 

Obresti pozitivnega stanja na posebnem računu 731 

Skupaj 72.135.731 
Vir zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja. 

Ker je organizator del sredstev za financiranje volilne kampanje pridobil s prenosom sredstev 
z računa NSi - Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka, je v skladu z zakonom15 predložil 
tudi poročilo o poslovanju stranke v obdobju šestih mesecev pred dnevom glasovanja. 

' Drugi odstavek 19. člena ZVolK. 
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2.1.a Na podlagi preizkusa pravilnosti izkazanega skupnega zneska zbranih sredstev za volilno 
kampanjo smo ugotovili, da je organizator v poročilu zbrana sredstva izkazal za 107.033 tolarjev 
prenizko (v tabeli 1, stolpec 5) zaradi podcenitev v enaki vrednosti (v tabeli 1, stolpec 4). 
Podcenitev v znesku 107.033 tolarjev je nastala, ker organizator ni prikazal priznanega popusta 
oziroma donacije v znesku 9.833 tolarjev in računa, ki ga je fizična oseba (kandidatka) plačala iz 
lastnih sredstev za oglaševanje na radiu v znesku 97.200 tolarjev. 

2.1.b S preizkušanjem pravilnosti zbiranja sredstev za volilno kampanjo smo ugotovili, daje 
organizator tudi nepravilno zbral sredstva v znesku 97.200 tolarjev, saj je kandidatka račun 
za oglaševanje na radiu poravnala iz lastnih sredstev. Organizator bi moral tudi ta sredstva 
zbrati na posebnem računu. S tem je ravnal v nasprotju z 18. členom ZVolK. Nepravilnost ne 
vpliva pomembneje na pravilnost zbiranja sredstev za volilno kampanjo. 

2.1.C Na podlagi opravljenih preizkusov pravilnosti izkazanega skupnega zneska zbranih 
sredstev smo ugotovili, da bi moral organizator pravilno izkazati zbrana sredstva v znesku 
72.242.764 tolarjev, kot je navedeno v tabeli 1 v stolpcu 6. 

2.2 Pravilnost porabe in izkazovanja porabljenih sredstva za volilno kampanjo 

Organizatorje porabljena sredstva iz zaključnega poročila v znesku 84.696.814 tolarjev porabil za 
stroške, kot je prikazano v tabeli 3. 

Tabela 3: Stroški volilne kampanje 

Vrste stroškov Znesek v tolarjih 

Stroški objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih 20.787.981 

Stroški tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala, ki se 31.265.708 
pošilja neposredno volivcem 

Stroški tiskanja in razobešanja plakatov I0.17S.2S4 

Stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov 22.374.271 

Bančna provizija in drugi stroški 93.600 

Skupaj 84.696.414 
Vir: zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja. 

2.2.a S preizkušanjem pravilnosti izkazovanja porabljenih sredstev za volilno kampanjo smo 
ugotovili, daje organizator v poročilu izkazal porabljena sredstva za 1.920.811 tolarjev prenizko 
(v tabeli 1, stolpec 5) zaradi precenitev v znesku 20.400 tolarjev (v tabeli 1, stolpec 3) in 
podcenitev v znesku 1.941.211 tolaijev (v tabeli 1, stolpec 4). 

Precenitev v znesku 20.400 tolaijev je nastala, ker je organizator med porabljena sredstva vključil 
tudi račun medijev za zahvalo volivcem, ki ga ni mogoče šteti za strošek volilne kampanje. 

Podcenitev v znesku 1.941.211 tolarjev je nastala, ker organizator med porabljenimi sredstvi ni 
izkazal stroškov volilne kampanje, za katere je prejel račune po oddaji poročila, in sicer v 
skupnem znesku 1.844.010 tolaijev. Prav tako ni prikazal stroška za oglas na radiu v znesku 
97.200 tolaijev, ki ni bil poravnan z volilnega računa, temveč gaje poravnala kandidatka sama. 
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2.2.b S preizkušanjem pravilnosti porabe sredstev smo ugotovili, da je organizator nepravilno 
porabil sredstva volilne kampanje v skupnem znesku 117.600 tolarjev, 

• ker je s posebnega računa pokril stroške v znesku 20.400 tolaijev za zahvalo volivcem, ki se 
ne nanašajo na volilno kampanjo, kar je v nasprotju za 1. in 2. členom ZVolK in 

• ker stroškov volilne kampanje v znesku 97.200 tolarjev ni poravnal s posebnega volilnega 
računa, saj gaje poravnala sama kandidatka, kar je v nasprotju z 18. členom ZVolK. 

Nepravilnost ne vpliva pomembneje na pravilnost porabe zbranih sredstev za volilno 
kampanjo. 

2.2.c. Na podlagi preizkusa pravilnosti izkazanega skupnega zneska porabljenih sredstev za 
volilno kampanjo smo ugotovili, da bi moral organizator pravilno izkazati porabljena sredstva v 
znesku 86.617.625 tolarjev, kot je navedeno v tabeli 1 v stolpcu 6. 

23 Znesek delnega povračila stroškov volilne kampanje 

Po Poročilu Republiške volilne komisije o izidu rednih volitev poslancev v državni zbor16 je 
lista kandidatov NSi - Nove Slovenije - Krščanske ljudske stranke dobila devet mandatov. 
Lista je dobila 88.073 glasov volivcev, zato je organizator upravičen do delne povrnitve 
stroškov volilne kampanje v znesku 5.284.380 tolarjev. 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 navedenem znesku. 

3. MNENJE 

Revidirali smo pravilnost financiranja volilne kampanje za listo kandidatov NSi - Nove 
Slovenije - Krščanske ljudske stranke za poslance državnega zbora, katere organizator je bila 
NSi - Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka. Preverili smo pravilnost izkazanih zneskov 
v poročilu o volilni kampanji 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. 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. 

Revidiranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih določa Napotilo za 
izvajanje revizij17. Revizijski postopki so obsegali pridobivanje, pregledovanje, analiziranje in 
presojanje podatkov o zbiranju in porabi sredstev za volilno kampanjo ter dokumentiranje 
revizijskih ugotovitev. 

16 Uradni list RS. št. 112/04. 
17 Uradni list RS. Si. 41/01. 
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3.1 Mnenje o izkazanih zneskih v zaključnem poročilu o volilni kampanji 

NSi - Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka je kot organizator volilne kampanje za listo 
kandidatov NSi - Nove Slovenije - Krščanske ljudske stranke za poslance državnega zbora v 
letu 2004 v zaključnem poročilu 

• prenizko izkazala zbrana sredstva za 107.033 tolarjev (ugotovitve iz točke 2.1.a) in 
• prenizko izkazala porabljena sredstva za 1.920.811 tolaijev (ugotovitve iz točke 2.2.a). 

Zaradi napak, opisanih v prejšnjem odstavku, zaključno poročilo o volilni kampanji, ki gaje 
predložila NSi - Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka kot organizator volilne kampanje 
za listo kandidatov stranke za poslance v državni zbor v letu 2004 po našem mnenju ne 
izkazuje pravilne višine zbranih in porabljenih sredstev (negativno mnenje). 

3.2 Mnenje o pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo 

NSi - Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka je kot organizator volilne kampanje za listo 
kandidatov NSi - Nove Slovenije - Krščanske ljudske stranke za poslance državnega zbora v 
letu 2004 po našem mnenju v vseh pomembnih pogledih pravilno, torej v skladu s predpisi, 
zbrala in porabila sredstva za volilno kampanjo (pozitivno mnenje). 

3.3 Mnenje o višini delnega povračila stroškov volilne kampanje 

Po našem mnenju ima NSi - Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka glede na doseženi 
volilni izid in z revizijo potrjenim zneskom porabljenih sredstev za volilno kampanjo za 
izvedbo volitev poslancev državnega zbora v letu 2004 pravico do povrnitve stroškov volilne 
kampanje v znesku 5.284.380 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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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 

SDS SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE 

ZA POSLANCE DRŽAVNEGA ZBORA 

V LETU 2004 

Številka: 1217-15/2004-12 

Ljubljana, 31. decembra 2004 
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1. UVOD 

Revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje SDS Slovenske demokratske stranke za 
poslance državnega zbora smo izvedli na podlagi ZRacS-1, Zakona o volilni kampanji1 (v 
nadaljevanju: ZVolK) in Programa dela za izvrševanje revizijske pristojnosti Računskega 
sodišča Republike Slovenije v letu 20042. Sklep o izvedbi revizije je bil izdan 25.10. 2004. 

1.1 Predstavitev organizatorja volilne kampanje 

Volilno kampanjo za kandidate za poslance državnega zbora izvaja organizator volilne 
kampanje (v nadaljevanju: organizator), ki je odgovoren za zakonitost poslovanja. 
Organizator volilne kampanje za listo kandidatov Slovenske demokratske stranke - SDS za 
poslance državnega zbora je bila SDS Slovenska demokratska stranka. 

Organizator je moral najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja odpreti posebni račun za 
volilno kampanjo (v nadaljevanju: posebni račun)3. Vsa finančna sredstva, ki jih organizator 
nameni ali dobi od drugih pravnih ali fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, mora 
zbrati na posebnem računu. Tudi vse stroške volilne kampanje mora poravnavati izključno s 
tega računa. Posebni račun mora zapreti4 najkasneje v treh mesecih po dnevu glasovanja. 
SDS Slovenska demokratska stranka je odprla posebni račun 22. 7. 2004 pri Novi ljubljanski 
banki d. d., Ljubljana, kar je pravočasno. Med izvajanjem revizije posebnega računa še ni 
zaprla. Zapreti ga mora do 3.1. 2005. 

Odgovorna oseba organizatorja je bil Dušan Stmad, glavni tajnik SDS Slovenske 
demokratske stranke. 

1.2 Predstavitev revizije 

Predmet revizije je zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja volilne kampanje za 
volitve poslancev državnega zbora, ki so bile 3. 10. 2004. Težišče revizije je bilo na 
preverjanju pravilnosti izkazanih porabljenih sredstev za volilno kampanjo. 

Cilj revizije pravilnosti financiranja volilne kampanje je bil izrek mnenja o 

• pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji (v nadaljevanju: poročilo), 
• pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo ter 
• višini delnega povračila stroškov volilne kampanje. 

1 Uradni list RS, št 62/94 in 17/97. 
2 Št. 3104-1/2004-21, z dne 18. 10.2004. 
3 18. člen ZVolK (najkasneje 19. 8. 2004). 
4 18. Člen ZVolK (do vključno 3. 1.2005). 
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I 
Revizijo smo načrtovali in izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK in ki daje razumno 
zagotovilo za presojo pravilnosti financiranja volilne kampanje. Pri tem smo upoštevali 
določila omenjenega zakona glede obsega preverjanja, po katerem 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. 

1.2.1 Zbrana sredstva 

Zbrana sredstva za volilno kampanjo so v skladu z ZVolK in Zakonom o političnih strankah5 

(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 desetkratne povprečne mesečne plače na delavca v Republiki Sloveniji za 
preteklo leto. Državni organi, javni zavodi, javna podjetja, organi lokalnih skupnosti, 
humanitarne organizacije, verske skupnosti kot tudi gospodarske družbe, v katerih je vložen 
javni kapital v višini najmanj 50 odstotkov, volilne kampanje ne smejo financirati. 
Prepovedano je tudi pridobivanje sredstev iz prispevkov tujih zasebnikov, fizičnih in pravnih 
oseb, iz prihodkov od premoženja stranke iz tujine, iz volil in daril iz tujine oziroma vsakršno 
drugo pridobivanje sredstev ali opravljanje storitev iz tujine. 

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

1.2.2 Porabljena sredstva 

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 kampanje6. To so vsa politično 
propagandna sporočila m druge oblike politične propagande,, katerih namen je vplivati na 
odločanje volivcev pri glasovanju o listah kandidatov oziroma kandidatih za poslance 
državnega zbora, med katere sodijo zlasti 

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

5 Uradni list RS, St. 62/94,70/00 in 51/02. 
6 I. člen ZVolK. 
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Stroški so časovno vezani na obdobje volilne kampanje7, 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 državnega zbora seje začela 3.9.2004 in končala 1.10.2004 ob 24.00 uri 

Med stroške volilne kampanje8, ki so potrebni za izvedbo volilne kampanje za kandidata 
oziroma 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 preverjanju izkazanega skupnega zneska porabljenih sredstev za volilno kampanjo smo 
preverili pravilnost porabe sredstev za volilno kampanjo in izkazovanja stroškov volilne 
kampanje. Revizijsko delo je bilo opravljeno tako, da smo pri vsakem strošku, vključno s popusti 
ali oprostitvami plačil, preizkusili točnost, obstoj in skladnost z določili ZVolK in ZPolS. 

1.2.3 Delno povračilo stroškov volilne kampanje 

Organizatorji, katerih listam so pripadli mandati za poslance, imajo v skladu z ZVolK pravico 
do povrnitve stroškov volilne kampanje v znesku 60 tolarjev na dobljeni glas iz sredstev 
državnega proračuna. 

Pravico do delne povrnitve stroškov volilne kampanje imajo tudi organizatorji, čigar listi 
kandidatov niso pripadli mandati za poslance v državnem zboru, je pa lista dobila najmanj 
6 odstotkov glasov od skupnega števila oddanih glasov v volilni enoti ali najmanj 2 odstotka od 
skupnega števila oddanih glasov v vsej državi, in sicer znesek 30 tolarjev za vsak dobljeni glas. 

V obeh primerih znesek povrnjenih stroškov ne sme presegati zneska porabljenih sredstev, 
razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča. 

1.2.4 Omejitve pri izvedbi revizije 

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 posebnega računa še dva meseca po oddaji poročila o volilni 
kampanji; 

7 Prvi odstavek 2. člena ZVolK. 
' I7.a Člen ZVolK. 
9 19. Člen ZVolK. 
10 18. Člen ZVolK. 
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• 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 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 za 
celotno obdobje, v katerem je posebni račun odprt, in tudi ne, ali so bila vsa sredstva, 
namenjena za volilno kampanjo, zbrana na posebnem računu in ali so bili vsi stroški za 
volilno kampanjo poravnani s tega računa. Preizkusili smo le pravilnost in točnost zneskov, ki 
so navedeni v poročilu. 

2. UGOTOVITVE 

Organizator, SDS Slovenska demokratska stranka, je predložil poročilo računskemu sodišču 
2. 11. 2004, kar je v predpisanem roku13. Poročilo je v zgoščeni obliki prikazano v tabeli 1 v 
stolpcih 1 in 2. Izdelano je v skladu z Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih 
sredstvih za volilno kampanjo14. 

V poročilu je organizator izkazal zbrana sredstva v znesku 66.717.875 tolarjev in porabljena 
sredstva v znesku 83.549.961 tolarjev. 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 in 2.2 tega poročila. 

11 18. in 24.a člen ZVolK. 
11 19. člen ZVolK. 
13 30 dni po dnevu glasovanja. 19. člen ZVolK. 
14 Uradni list RS. št. 39/97. 
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Tabela 1: Prikaz izkazanih in potijenih zneskov iz poročila 
v tolarjih 

Opis postavke 

(1) 

Izkazani 
znesek v 
poročilu 

(2) 

Vsota Vsota p^lt,. Potrjeni 
znesek precenitev pod cenitev 

(3) (4) (5M3K4) (6M2H5) 

Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 66.717.875 

Skupna višina porabljenih sredstev za volilno 0. _ 
kampanjo 83.549.961 
Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo 
trikratno povprečno mesečno plačo na delavca v RS 5.300.000 
zato leto 
Skupna višina odobrenih posojil, ki presegajo 
trikratno povprečno mesečno plačo na delavca v RS 0 
za to leto 
Skupni znesek odloženih plačil, če višina plačila 
presega znesek iz 1. točke poročila, čas odloga pa je 0 
daljši od 30 dni 

0 0 66.717.875 

61.200 (61.200) 83.611.161 

Vir zaključno poročilo o volilni kampanji organizatoija. 

2.1 Pravilnost zbiranja in izkazovanja zbranih sredstev za volilno kampanjo 

Organizatorje zbrana sredstva iz zaključnega poročila v znesku 66.717.875 tolaijev pridobil iz 
virov, kot je prikazano v tabeli 2. 

Tabela 2: Viri financiranja volilne kampanje 

Vir financiranja Znesek v tolarjih 

Prenos sredstev z računa SDS Slovenke demokratske stranke 

Prispevki pravnih oseb 

Prispevki fizičnih oseb 

20.405.678 

43.595.062 

2.714.500 

Obresti pozitivnega stanja na posebnem računu 2.635 

Skupaj 66.717.875 
Vin zaključno poročilo o volilni kampanji organizatoija. 

Ker je organizator del sredstev za financiranje volilne kampanje pridobil s prenosom sredstev 
z računa SDS Slovenske demokratske stranke, je v skladu z zakonom15 predložil tudi poročilo 
o poslovanju stranke v obdobju šestih mesecev pred dnevom glasovanja. 

S preizkušanjem pravilnosti zbiranja in izkazovanja zbranih sredstev za volilno kampanjo smo 
ugotovili, daje organizator pravilno zbral in v poročilu pravilno izkazal zbrana sredstva v znesku 
66.717.875 tolarjev. 

,s Drugi odstavek 19. člena ZVolK. 
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Ugotovili pa smo, da je druga fizična oseba poravnala stroške volilne kampanje v vrednosti 
29.520 tolarjev, kar pomeni, daje bila ugotovljena vrednost zbranih sredstev za volilno kampanjo 
višja za navedeni znesek 

Organizatorje pojasnil, da z naročilom in plačilom fizične osebe za storitev za volilno kampanjo 
ni bil seznanjen inje zato ni mogel preprečiti 

2.2 Pravilnost porabe in izkazovanja porabljenih sredstva za volilno kampanjo 

Organizatorje porabljena sredstva iz zaključnega poročila v znesku 83.549.961 tolaijev porabil za 
stroške, kot je prikazano v tabeli 3. 

Tabela 3: Stroški volilne kampanje 

Vrste stroškov Znesek v tolarjih 

Stroški objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih 17.968.107 

Stroški tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala, ki se 24.303.592 
pošilja neposredno volivcem 

Stroški tiskanj a in razobešanja plakatov 32.142.381 

Stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov 9.135.881 

Skupaj 83.549.961 
Vir zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja. % 

2.2.a S preizkušanjem pravilnosti izkazovanja porabljenih sredstev za volilno kampanjo smo 
ugotovili, daje organizator izkazal za 61.200 tolaijev premalo porabljenih sredstev, ker med 
stroški ni irVaral zneska za oglaševalske storitve (tabela 1, stolpec 4). 

Navedena napaka ne vpliva pomembneje na pravilnost izkazovanja porabe sredstev za volilno 
kampanjo. 

Ugotovili smo tudi, da je druga fizična oseba poravnala stroške volilne kampanje v znesku 
29.520 tolaijev. Ugotovljeni stroški volilne kampanje so bili zato višji za navedeni znesek. 

Organizator je pojasnil, da z naročilom in plačilom fizične osebe za storitev za volilno kampanjo 
ni bil seznanjen in je zato ni mogel preprečiti 

2.2.b S preizkušanjem pravilnosti porabe sredstev smo ugotovili, da je organizator pravilno 
porabil sredstva za volilno kampanjo. 

2.2.C Na podlagi preizkusa pravilnosti izkazanega skupnega zneska porabljenih sredstev za 
volilno kampanjo smo ugotovili, da bi moral organizator pravilno izkazati porabljena sredstva v 
znesku 83.611.161 tolaijev, kot je navedeno v tabeli 1 v stolpcu 6. 

poročevalec, št. 1 60 7. januar 2005 



13 Znesek delnega povračila stroškov volilne kampanje 

Po Poročilu Republiške volilne komisije o izidu rednih volitev poslancev v državni zbor16 je 
lista kandidatov Slovenske demokratske stranke - SDS dobila devetindvajset mandatov. Usta 
je dobila 281.710 glasov volivcev, zato je organizator upravičen do delne povrnitve stroškov 
volilne kampanje v znesku 16.902.600 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 navedenem znesku. 

3. MNENJE 

Revidirali smo pravilnost financiranja volilne kampanje za listo kandidatov Slovenske 
demokratske stranke - SDS za poslance državnega zbora, katere organizator je bila SDS 
Slovenska demokratska stranka. Preverili smo pravilnost izkazanih zneskov v poročilu o 
volilni kampanji ter pravilnost zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo. Ugotovili 
smo tudi višino delnega povračila stroškov volilne kampanje, do katere je organizator 
upravičen v skladu z 21. členom ZVolK. Revizijo smo izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK, 
po katerem imamo omejene pristojnosti pri prevajanju zbranih in porabljenih sredstev, kot 
izhaja iz točke 1.2. 

Revidiranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih določa Napotilo za 
izvajanje revizij17. Revizijski postopki so obsegali pridobivanje, pregledovanje, analiziranje in 
presojanje podatkov o zbiranju in porabi sredstev za volilno kampanjo ter dokumentiranje 
revizijskih ugotovitev. 

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 državnega zbora v letu 2004 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 zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo 

SDS Slovenska demokratska stranka je kot organizator volilne kampanje za listo kandidatov 
Slovenske demokratske stranke - SDS za poslance državnega zbora v letu 2004 po našem 
mnenju v vseh pomembnih pogledih pravilno, torej v skladu s predpisi, zbrala in porabila 
sredstva za volilno kampanjo (pozitivno mnenje). 

16 Uradni list RS, ŠL 112/04. 
17 Uradni lisi RS, št 41/01. 
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33 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 državnega zbora v letu 2004 pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v 
znesku 16.902.600 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 

poročevalec, št. 1 62 7. januar2005 



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 DRŽAVNEGA ZBORA 

V LETU 2004 

Številka: 1217-24/2004-15 

Ljubljana, 31. decembra 2004 
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1. UVOD 

Revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje SLS Slovenske ljudske stranke za poslance 
državnega zbora smo izvedli na podlagi ZRacS-1, Zakona o volilni kampanji1 (v 
nadaljevanju: ZVolK) in Programa dela za izvrševanje revizijske pristojnosti Računskega 
sodišča Republike Slovenije v letu 20042. Sklep o izvedbi revizije je bil izdan 25. 10. 2004. 

1.1 Predstavitev organizatorja volilne kampanje 

Volilno kampanjo za kandidate za poslance državnega zbora izvaja organizator volilne 
kampanje (v nadaljevanju: organizator), ki je odgovoren za zakonitost poslovanja. 
Organizator volilne kampanje za listo kandidatov Slovenske ljudske stranke - SLS za 
poslance državnega zbora je bila SLS Slovenska ljudska stranka. 

Organizator je moral najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja odpreti posebni račun za volilno 
kampanjo (v nadaljevanju: posebni račun)3. Vsa finančna sredstva, ki jih organizator nameni ali 
dobi od drugih pravnih ali fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, mora zbrati na posebnem 
računu. Tudi vse stroške volilne kampanje mora poravnavati izključno s tega računa. Posebni račun 
mora zapreti4 najkasneje v treh mesecih po dnevu glasovanja. SLS Slovenska ljudska stranka je 
odprla posebni račun 17. 8. 2004 pri SKB banki d. d., Ljubljana, to je pravočasno. Med izvajanjem 
revizije posebnega računa še ni zaprla. Zapreti ga mora do 3.1.2005. 

Odgovorna oseba organizatorja je bil Jakob Presečnik, vodja volilnega štaba SLS Slovenske 
ljudske stranke. 

1.2 Predstavitev revizije 

Predmet revizije je zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja volilne kampanje za 
volitve poslancev državnega zbora, ki so bile 3. 10. 2004. Težišče revizije je bilo na 
prevajanju pravilnosti izkazanih porabljenih sredstev za volilno kampanjo. 

Cilj revizije pravilnosti financiranja volilne kampanje je bil izrek mnenja o 

• pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji (v nadaljevanju: poročilo), 
• pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo ter 
• višini delnega povračila stroškov volilne kampanje. 

Revizijo smo načrtovali in izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK in ki daje razumno 
zagotovilo za presojo pravilnosti financiranja volilne kampanje. Pri tem smo upoštevali 
določila omenjenega zakona glede obsega preverjanja, po katerem moramo preizkusiti 

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

1 Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97. 
2 Št. 3104-1/2004-21, z dne 18. 10. 2004. 
3 18. člen ZVolK (najkasneje 19. 8. 2004). 
4 18. člen ZVolK (do vključno 3. I. 2005). 
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• 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. 

1.2.1 Zbrana sredstva 

Zbrana sredstva za volilno kampanjo so v skladu z ZVolK in Zakonom o političnih strankah5 

(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 desetkratne povprečne mesečne plače na delavca v Republiki Sloveniji za 
preteklo leto. Državni organi, javni zavodi, javna podjetja, organi lokalnih skupnosti, 
humanitarne organizacije, verske skupnosti kot tudi gospodarske družbe, v katerih je vložen 
javni- kapital v višini najmanj 50 odstotkov, volilne kampanje ne smejo financirati. 
Prepovedano je tudi pridobivanje sredstev iz prispevkov tujih zasebnikov, fizičnih in pravnih 
oseb, iz prihodkov od premoženja stranke iz tujine, iz volil in daril iz tujine oziroma vsakršno 
drugo pridobivanje sredstev ali opravljanje storitev iz tujine. 

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

/ 
1.2.2 Porabljena sredstva 

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 kampanje6. 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 
državnega zbora, 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 kampanje7, 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 državnega zbora seje začela 3.9.2004 in končala 1.10.2004 ob 24.00 uri. 

5 Uradni list RS, št. 62/94,70/00 in 51/02. 
6 I. člen ZVolK. 
7 Prvi odstavek 2. Člena ZVolK. 
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Med stroške volilne kampanje8, ki so potrebni za izvedbo volilne kampanje za kandidata 
oziroma 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 sredstev za volilno kampanjo in izkazovanja stroškov volilne 
kampanje. Revizijsko delo je bilo opravljeno tako, da smo pri vsakem strošku, vključno s popusti 
ali oprostitvami plačil, preizkusili točnost, obstoj in skladnost z določili ZVolK in ZPolS. 

1.23 Delno povračilo stroškov volilne kampanje 

Organizatorji, 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 iz sredstev 
državnega proračuna. 

Pravico do delne povrnitve stroškov volilne kampanje imajo tudi organizatoiji, čigar listi 
kandidatov niso pripadli mandati za poslance v državnem zboru, je pa lista dobila najmanj 
6 odstotkov glasov od skupnega števila oddanih glasov v volilni enoti ali najmanj 2 odstotka od 
skupnega števila oddanih glasov v vsej državi, in sicer znesek 30 tolaijev za vsak dobljeni glas. 

V obeh primerih znesek povrnjenih stroškov ne sme presegati zneska porabljenih sredstev, 
razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča. 

1.2.4 Omejitve pri izvedbi revizije 

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 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 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 organizatoija z ustreznima določbama ZVolK11; 

' I7.a člen ZVolK. 
9 19. člen ZVolK. 
10 18. člen ZVolK. 
" 18. in 24.a Člen ZVolK. 
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' 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 izkazanih zneskov za 
celotno obdobje, v katerem je posebni račun odprt, in tudi ne, ali so bila vsa sredstva, 
namenjena za volilno kampanjo, zbrana na posebnem računu in ali so bili vsi stroški za 
volilno kampanjo poravnani s tega računa. Preizkusili smo le pravilnost in točnost zneskov, ki 
so navedeni v poročilu. 

2. UGOTOVITVE 
t 

Organizator SLS Slovenska ljudska stranka je predložil poročilo računskemu sodišču 2. 11. 2004, 
kar je v predpisanem roku13. Poročilo je v zgoščeni obliki prikazano v tabeli 1 v stolpcih 1 in 2. 
Izdelano je v skladu z Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za 
volilno kampanjo14. 

V poročilu je organizator izkazal zbrana sredstva v znesku 48.153.050 tolaijev in porabljena 

sredstva v znesku 79.525.926 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 potrjenih zneskov iz poročila 

Opis postavke VsoU Vsota 

(1) 

Izkazani 
znesek v Razlika 
poročilu PreCeniteV P°dcenitev 

(2) (3) (4) (5M3M4) 

v tolarjih 

Potrjeni 
znesek 

(6M2HS) 

Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 48.153.050 

Skupna višina porabljenih sredstev za volilno ... .... 
kampanjo 79.525.926 
Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo 
trikratno povprečno mesečno plačo na delavca v RS 0 
za to leto 
Skupna višina odobrenih posojil, ki presegajo 
trikratno povprečno mesečno plačo na delavca v RS 0 
za to leto 

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

0 

0 

0 

36.000 (36.000) 48.189.050 

1.183.200 (1.183.200) 80.709.126 

Vir: zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja. 

12 19. člen ZVolK. 
13 30 dni po dnevu glasovanja, 19. člen ZVolK. 
14 Uradni list RS, št. 39/97. 
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2.1 Pravilnost zbiranja in izkazovanja zbranih sredstev za volilno kampanjo 

Organizator je zbrana sredstva iz zaključnega poročila v znesku 48.153.050 tolaijev pridobil iz 
virov, kot je prikazano v tabeli 2. 

Tabela 2: Viri financiranja volilne kampanje 

Vir financiranja 

Prenos sredstev z računa SLS Slovenke ljudske stranke 

Prispevki pravnih oseb 

Prispevki fizičnih oseb 

Obresti pozitivnega stanja na posebnem računu 

Skupaj 
Vir: zaključno poročilo o volilni kampanji organizatora. 

Znesek v tolarjih 

43.612.500 

3.100.000 

1.440.219 

331 

48.153.050 

Ker je organizator del sredstev za financiranje volilne kampanje pridobil s prenosom sredstev 
z računa SLS Slovenske ljudske stranke, je v skladu z zakonom15 predložil tudi poročilo o 
poslovanju stranke v obdobju šestih mesecev pred dnevom glasovanja. 

2.1.a S preizkušanjem pravilnosti zbiranja in izkazovanja zbranih sredstev za volilno kampanjo 
smo ugotovili, da je organizator v poročilu izkazal zbrana sredstva za 36.000 tolaijev prenizko 
(tabela 1, stolpec 4). Organizator med zbranimi sredstvi ni izkazal zneska računa za 
oglaševanje, ki ga je plačal sam kandidat. 

Navedena sredstva je zato tudi nepravilno zbral, ker jih ni zbral na posebnem računu, in s tem 
ravnal v nasprotju z 18. členom ZVolK. Navedena nepravilnost ne vpliva pomembneje na 
pravilnost zbiranja sredstev za volilno kampanjo. 

Ugotovili pa smo, daje druga fizična oseba poravnala stroške oglaševanja za volilno kampanjo v 
vrednosti 166.308 tolaijev, kar pomeni, daje bila ugotovljena vrednost zbranih sredstev za volilno 
kampanjo višja za navedeni znesek. 

Organizator je pojasnil, da z naročili in vplačili fizičnih oseb za storitve za volilno kampanjo ni 
bil seznanjen in jih zato ni mogel preprečiti. 

2.1.b Na podlagi opravljenih preizkusov pravilnosti izkazanega skupnega zneska zbranih 
sredstev smo ugotovili, da bi moral organizator pravilno izkazati zbrana sredstva v znesku 
48.189.050 tolaijev, kot je navedeno v tabeli 1 v stolpcu 6. 

2.2 Pravilnost porabe in izkazovanja porabljenih sredstev za volilno kampanjo 

Organizatorje porabljena sredstva iz zaključnega poročila v znesku 79.525.926 tolaijev porabil za 
stroške, kot je prikazano v tabeli 3. 

15 Drugi odstavek 19. člena ZVolK. 
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Tabela 3: Stroški volilne kampanje 

Vrste stroškov Znesek v tolarjih 

Stroški objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih 35.958.804 

Stroški tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala, ki se 16.524.870 
pošilja neposredno volivcem 

Stroški tiskanja in razobešanja plakatov 24.556.532 

Stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov 2.377.220 

Stroški volilnega računa 108.500 

79525.926 _Skupaj 
Vir: zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja. 

2.2.a S preizkušanjem pravilnosti izkazovanja porabljenih sredstev za volilno kampanjo smo 
ugotovili, daje organizator v poročilu porabljena sredstva izkazal za 1.183.200 tolaijev prenizko 
(v tabeli 1 stolpec 5), ker med porabljenimi sredstvi ni izkazal računov za oglaševanje, ki so 
jih naročili sami kandidati in občinski odbor brez vednosti organizatorja. 

Ugotovili smo tudi, da je druga fizična oseba poravnala stroške volilne kampanje za 
oglaševanje v znesku 166.308 tolaijev. Ugotovljeni stroški volilne kampanje so bili zato višji 
za navedeni znesek. 

• Organizator je pojasnil, da z naročilom in plačilom fizične osebe za storitev za volilno kampanjo 
ni bil seznanjen in je zato ni mogel preprečiti. 

2.2.b S preizkušanjem pravilnosti porabe sredstev za volilno kampanjo smo ugotovili, da je 
organizator nepravilno porabil 36.000 tolaijev, ker stroškov oglaševanja v tem znesku ni poravnal 
s posebnega računa, temveč jih je plačal kandidat sam, kar je v nasprotju z 18. členom ZVolK. 

Navedena nepravilnost ne vpliva pomembneje na pravilnost porabe sredstev za volilno 
kampanjo. 

2.2.c S preizkušanjem pravilnosti izkazovanja porabljenih sredstev za volilno kampanjo smo 
ugotovili, da bi moral organizator v poročilu pravilno izkazati porabljena sredstva v znesku 
80.709.126 tolarjev, kot je navedeno v tabeli 1 v stolpcu 6. 

2.3 Znesek delnega povračila stroškov volilne kampanje 

Po Poročilu Republiške volilne komisije o izidu rednih volitev poslancev v državni zbor16 je 
lista kandidatov Slovenske ljudske stranke - SLS dobila sedem mandatov. Lista je dobila 
66.032 glasov volivcev, zato je organizator upravičen do delne povrnitve stroškov volilne 
kampanje v znesku 3.961.920 tolarjev. 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 navedenem znesku. 

14 Uradni list RS, St. 112/04. 
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3. MNENJE 

Revidirali smo pravilnost financiranja volilne kampanje za listo kandidatov Slovenske ljudske 
stranke - SLS za poslance državnega zbora, katere organizatorje bila SLS Slovenska ljudska 
stranka. Preverili smo pravilnost izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji 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. 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. 

Revidiranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih določa Napotilo za 
izvajanje revizij17. Revizijski postopki so obsegali pridobivanje, pregledovanje, analiziranje in 
presojanje podatkov o zbiranju in porabi sredstev za volilno kampanjo ter dokumentiranje 
revizijskih ugotovitev. 

3.1 Mnenje o izkazanih zneskih v zaključnem poročilu o volilni kampanji 

SLS Slovenska ljudska stranka je kot organizator volilne kampanje za listo kandidatov 
Slovenske ljudske stranke - SLS za poslance državnega zbora v letu 2004 v zaključnem 
poročilu 

• zbrana sredstva izkazala za 36.000 tolaijev prenizko (ugotovitve iz točke 2.1 .a) in 
• porabljena sredstva izkazala za 1.183.200 tolarjev prenizko (ugotovitve iz točke 2.2.a). 

Zaradi napak, opisanih v prejšnjem odstavku, zaključno poročilo o volilni kampanji, ki gaje 
predložila SLS Slovenska ijudska stranka kot organizator volilne kampanje za listo 
kandidatov stranke za poslance v državni zbor v letu 2004 po našem mnenju ne prikazuje 
pravilne višine zbranih in porabljenih sredstev (negativno mnenje). 

3.2 Mnenje o pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo 

SLS Slovenska ljudska stranka je kot organizator volilne kampanje za listo kandidatov 
Slovenske ljudske stranke - SLS za poslance državnega zbora v letu 2004 po našem mnenju v 
vseh pomembnih pogledih pravilno, torej v skladu s predpisi, zbrala in porabila sredstva za 
volilno kampanjo (pozitivno mnenje). 

3.3 Mnenje o višini delnega povračila stroškov volilne kampanje 

Po našem mnenju ima SLS Slovenska ljudska stranka glede na doseženi volilni izid in z 
revizijo potijenim zneskom porabljenih sredstev za volilno kampanjo za izvedbo volitev 
poslancev državnega zbora v letu 2004 pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v 
znesku 3.961.920 tolarjev. 

17 Uradni list RS. šl. 41/01. 
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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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Računsko sodišče m 

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 SLOVENIJA JE NAŠA 

ZA POSLANCE DRŽAVNEGA ZBORA 

V LETU 2004 

Številka: 1217-23/2004-12 

Ljubljana, 31. decembra 2004 



1. UVOD 

Revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje stranke Slovenija je naša za poslance 
državnega zbora smo izvedli na podlagi ZRacS-1, Zakona o volilni kampanji1 (v 
nadaljevanju: ZVolK) in Programa dela za izvrševanje revizijske pristojnosti Računskega 
sodišča Republike Slovenije v letu 20042. Sklep o izvedbi revizije je bil izdan 25. 10. 2004. 

^•1 Predstavitev organizatorja volilne kampanje 

Volilno kampanjo za kandidate za poslance državnega zbora izvaja organizator volilne 
kampanje (v nadaljevanju: organizator), ki je odgovoren za zakonitost poslovanja. 
Organizator volilne kampanje za listo kandidatov stranke Slovenija je naša - SJN za poslance 
državnega zbora je bila stranka Slovenija je naša. 

Organizator je moral najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja odpreti posebni račun za 
volilno kampanjo (v nadaljevanju: posebni račun)3. Vsa finančna sredstva, ki jih organizator 
nameni ali dobi od drugih pravnih ali fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, mora 
zbrati na posebnem računu. Tudi vse stroške volilne kampanje mora poravnavati izključno s 
^ga računa. Posebni račun mora zapreti4 najkasneje v treh mesecih po dnevu glasovanja. 
Stranka Slovenija je naša je odprla posebni račun 16. 8. 2004 pri Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d. 
Ljubljana, to je pravočasno. Med izvajanjem revizije posebnega računa še ni zaprla. Zapreti 
ga mora do 3. 1. 2005. 

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

1*2 Predstavitev revizije 

Predmet revizije je zaključno poročilo o volilni kampanji organizatoija volilne kampanje za 
volitve poslancev državnega zbora, ki so bile 3. 10. 2004. Težišče revizije je bilo na 
preveijanju pravilnosti izkazanih porabljenih sredstev za volilno kampanjo. 

Cilj revizije pravilnosti financiranja volilne kampanje je bil izrek mnenja o 

* pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji (v nadaljevanju: poročilo), 
* pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo ter 
' višini delnega povračila stroškov volilne kampanje. 

Revizijo smo načrtovali in izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK in ki daje razumno 
zagotovilo za presojo pravilnosti financiranja volilne kampanje. Pri tem smo upoštevali 
določila omenjenega zakona glede obsega preverjanja, po katerem moramo preizkusiti 

* višino zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje, 
* ali je organizator pridobil in uporabil sredstva za volilno kampanjo v skladu z zakonom. 

1 Uradni list RS, St. 62/94 in 17/97. 
, Si. 3104-1/2004-21. z dne 18. 10.2004. 
4 18. ilen ZVolK (najkasneje 19. 8. 2004). 

18. Člen ZVolK (do vključno 3. 1.2005). 
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• ali so podatki, ki jih je organizator navedel v poročilih, kijih določa ZVolK, točni, 
• višino delnega povračila stroškov volilne kampanje, do katere je po ZVolK upravičen 

organizator. 

1.2.1 Zbrana sredstva 

Zbrana sredstva za volilno kampanjo so v skladu z ZVolK in Zakonom o političnih strankah5 

(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 desetkratne povprečne mesečne plače na delavca v Republiki Sloveniji za 
preteklo leto. Državni organi, javni zavodi, javna podjetja, organi lokalnih skupnosti, 
humanitarne organizacije, verske skupnosti kot tudi gospodarske družbe, v katerih je vložen 
javni kapital v višini najmanj 50 odstotkov, volilne kampanje ne smejo financirati. 
Prepovedano je tudi pridobivanje sredstev iz prispevkov tujih zasebnikov, fizičnih in pravnih 
oseb, iz prihodkov od premoženja stranke iz tujine, iz volil in daril iz tujine oziroma vsakršno 
drugo pridobivanje sredstev ali opravljanje storitev iz tujine. 

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

1.2.2 Porabljena sredstva 

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 kampanje6. 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 
državnega zbora, 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 kampanje7, 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 državnega zbora seje začela 3.9.2004 in končala 1.10.2004 ob 24.00 uri. 

s Uradni list RS. št. 62/94,70/00 in 51/02. 
6 I. člen ZVolK. 
7 Prvi odstavek 2. Člena ZVolK. 
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Med stroške volilne kampanje8, ki so potrebni za izvedbo volilne kampanje za kandidata 
oziroma 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 sredstev za volilno kampanjo in izkazovanja stroškov volilne 
kampanje. Revizijsko delo je bilo opravljeno tako, da smo pri vsakem strošku, vključno s popusti 
ali oprostitvami plačil, preizkusili točnost, obstoj in skladnost z določili ZVolK in ZPolS. 

1.2.3 Delno povračilo 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 iz sredstev 
državnega proračuna. 

Pravico do delne povrnitve stroškov volilne kampanje imajo tudi organizatoiji, čigar listi 
kandidatov niso pripadli mandati za poslance v državnem zboru, je pa lista dobila najmanj 
6 odstotkov glasov od skupnega števila oddanih glasov v volilni enoti ali najmanj 2 odstotka od 
skupnega števila oddanih glasov v vsej državi, in sicer znesek 30 tolaijev za vsak dobljeni glas. 

V obeh primerih znesek povrnjenih stroškov ne sme presegati zneska porabljenih sredstev, 
razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča. 

1.2.4 Omejitve pri izvedbi revizije 

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 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 
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 organizatoija z ustreznima določbama ZVolK11; 

" 17.a člen ZVolK. 
* 19. člen ZVolK. 
10 18. Člen ZVolK. 
" 18. in 24.a Člen ZVolK, 
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• 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 za 
celotno obdobje, v katerem je posebni račun odprt, in tudi ne, ali so bila vsa sredstva, 
namenjena za volilno kampanjo, zbrana na posebnem računu in ali so bili vsi stroški za 
volilno kampanjo poravnani s tega računa. Preizkusili smo le pravilnost in točnost zneskov, ki 
so navedeni v poročilu. 

2. UGOTOVITVE 

Organizator, stranka Slovenija je naša, je predložil poročilo računskemu sodišču 2. 11. 2004, to 
je v predpisanem roku.11 Poročilo je v zgoščeni obliki prikazano v tabeli 1 v stolpcih 1 in 2. 
Izdelano je v skladu z Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za 
volilno kampanjo14. 

V poročilu je organizator izkazal zbrana sredstva v znesku 20.353.444 tolaijev in porabljena 
sredstva v znesku 52.185.448 tolarjev. V poročilu je prikazal tudi skupno višino prejetih 
prispevkov, ki presegajo trikratno povprečno mesečno plačo na delavca v Republiki Sloveniji 
za to leto v znesku 1.000.000 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 
v tolarjih 

Opis postavke 

(1) 

Izkazani 
znesek v 
poročilu 

(2) 

Vsota Vsota 
precenitev pod cenitev 

(3) (4) 

Razlika 

(5M3M4) 

Potrjeni 
znesek 

(6M2M5) 
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 RS za to leto 
Skupni znesek odloženih plačil, če višina 
plačila presega znesek iz I. točke poročila, čas 
odloga pa je daljši od 30 dni 

20.353.444 

52.185.448 

1.000.000 

0 168.000 (168.000) 

0 1.308.625 (1.308.625) 

0 1.500.000 (1.500.000) 

20.521.444 

53.494.073 

2.500.000 

0 

Vir. zaključno poročilo o volilni kampanji organizaioija. 

12 19. člen ZVolK. 
" 30 dni po dnevu glasovanja. 19. člen ZVolK. 
M Uradni list RS. št. 39/97 
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2.1 Pravilnost zbiranja in izkazovanja zbranih sredstev za volilno kampanjo 

Organizator je zbrana sredstva iz zaključnega poročila v znesku 20.353.444 tolarjev pridobil iz 
virov, kot je prikazano v tabeli 2. 

Tabela 2: Viri financiranja volilne kampanje 

Vir financiranja Znesek v tolarjih 

Prispevki pravnih oseb 12.240.456 

Prispevki fizičnih oseb 8.111.773 

Obresti pozitivnega stanja na posebnem računu 1.215 

Skopaj 20.353.444 
Vin zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja. 

2.1.a S preizkušanjem pravilnosti zbiranja in izkazovanja zbranih sredstev za volilno kampanjo 
smo ugotovili, daje organizator v poročilu zbrana sredstva izkazal za 168.000 tolaijev prenizko (v 
tabeli 1, stolpec 5) zaradi podcenitev (v tabeli 1, stolpec 4). Podcenitev v navedenem znesku je 
nastala, ker so kandidati sami ali z njimi povezane pravne osebe iz lastnih sredstev plačale 
predvajanje videostrani, oglaševanje reklamnih spotov in kontaktno oddajo v skupnem znesku 
168.000 tolarjev. Gre tudi za nepravilno zbiranje sredstev, ker teh sredstev organizator ni zbral na 
posebnem računu, s tem pa je ravnal v nasprotju z 18. členom ZVolK. 

2.1.b Na podlagi opravljenih preizkusov pravilnosti izkazanega skupnega zneska zbranih 
sredstev smo ugotovili, da bi moral organizator pravilno izkazati zbrana sredstva v znesku 
20.521.444 tolaijev, kot je navedeno v tabeli 1 v stolpcu 6. 

2.1.c Na podlagi opravljenih preizkusov pravilnosti izkazane skupne višine prejetih 
prispevkov, ki presegajo trikratno povprečno mesečno plačo na delavca v Republiki Sloveniji 
za to leto smo ugotovili, da je prikazani znesek podcenjen za 1.500.000 tolaijev. Prispevek 
predstavlja donacijo fizične osebe, ki v poročilu ni prikazana. Ugotovili smo, da bi moral 
organizator skupno višino prejetih prispevkov, ki presegajo trikratno povprečno mesečno 
plačo na delavca v Republiki Sloveniji za to leto, pravilno izkazati v znesku 2.500.000 
tolaijev, kot je navedeno v tabeli 1 v stolpcu 6. 

2.2 Pravilnost porabe in izkazovanja porabljenih sredstva za volilno kampanjo 

Organizatorje porabljena sredstva iz zaključnega poročila v znesku 52.185.448 tolarjev porabil za 
stroške, kot je prikazano v tabeli 3. 
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Tabela 3: Stroški volilne kampanje 

Vrste stroškov Znesek v tolarjih 

Stroški objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih 

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

Stroški tiskanja in razobešanja plakatov 

Stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov 

Stroški vodenja računa 

21.402.948 

4.187.876 

1.760 

13.432.778 

13.160.086 

Skupaj 52.185.448 

Vir: zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja. 

2.2.a S preizkušanjem pravilnosti izkazovanja porabljenih sredstev za volilno kampanjo smo 
ugotovili, da je organizator v poročila porabljena sredstva izkazal za 1.308.625 tolarjev prenizko 
(v tabeli 1, stolpec 5) zaradi podcenitev v tem znesku (v tabeli 1, stolpec 4). 

Podcenitev je nastala, ker organizator med stroški ni izkazal 

• oprostitve plačila v znesku 435,193 tolarjev, ki se nanašajo predvsem na oglaševanje in 
plakatiranje; 

• računov v znesku 718.632 tolarjev, ki se nanašajo na stroške oglaševanja v medijih, in 

• stroškov za predvajanje videostrani, izdelavo in snemanje študijske oddaje, objavo poslovnih 
. čestitk, oglaševanje reklamnih spotov in kontaktno oddajo v znesku 154.800 tolarjev, ki niso 

bili poravnani s posebnega računa, temveč so jih poravnali kandidati sami oziroma z njimi 
povezane pravne osebe. 

2.2.b S preizkušanjem pravilnosti porabe sredstev smo ugotovili, da je organizator nepravilno 
porabil 168.000 tolarjev, ker stroškov volilne kampanje v tem znesku ni poravnal s posebnega 
računa, temveč so račune poravnali kandidati sami ali z njimi povezane pravne osebe, kar je v 
nasprotju z 18. členom ZVolK. 

2.2.c Na podlagi preizkusa pravilnosti izkazanega skupnega zneska porabljenih sredstev za 
volilno kampanjo smo ugotovili, da je organizator za volilno kampanjo porabil sredstva v 
znesku 53.494.073 tolarjev, kot je navedeno v tabeli 1 v stolpcu 6. 

2.3 Znesek delnega povračila stroškov volilne kampanje 

Po Poročilu Republiške volilne komisije o izidu rednih volitev poslancev v državni zbor15 je 
lista kandidatov stranke Slovenija je naša - SJN za poslance v Državni zbor Republike 
Slovenije na volitvah dobila skupaj 25.343 glasov, kar znaša 2,62 odstotka oddanih glasov. 
Glede na dosežen rezultat je organizator volilne kampanje upravičen do delne povrnitve 
stroškov volilne kampanje v znesku 760.290 tolarjev. 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 omenjenem znesku. 

15 Uradni list RS. št. 112/04. 
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3. MNENJE 

Revidirali smo pravilnost financiranja volilne kampanje za listo kandidatov stranke Slovenija 
je naša - SJN za poslance državnega zbora, katere organizator je bila stranka Slovenija je 

naša. Preverili smo pravilnost izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji 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. 
Revizijo smo izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK, po katerem imamo omejene pristojnosti pri 
Prcveijanju zbranih in porabljenih sredstev kot izhaja iz točke 1.2. 

Revidiranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih določa Napotilo za 
izvajanje revizij16. Revizijski postopki so obsegali pridobivanje, pregledovanje, analiziranje in 
presojanje podatkov, o zbiranju in porabi sredstev za volilno kampanjo ter dokumentiranje 
revizijskih ugotovitev. 

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 v državni zbor v letu 2004 v zaključnem poročilu 

* prenizko izkazala zbrana sredstva za 168.000 tolarjev (ugotovitve iz točke 2.1.a), 

* prenizko izkazala porabljena sredstva za 1.308.625 tolaijev (ugotovitve iz točke 2.2.a) in 

* prenizko izkazala skupno prejete prispevke, ki presegajo trikratno povprečno mesečno plačo 
na delavca v Republiki Sloveniji za to leto za 1.500.000 tolaijev (ugotovitev iz točke 2.1.d). 

Zaradi napak, opisanih v prejšnjem odstavku, zaključno poročilo o volilni kampanji, ki ga je 
predložila stranka Slovenija je naša, kot organizator volilne kampanje za listo kandidatov 
stranke za poslance v državni zbor v letu 2004, po našem mnenju ne prikazuje pravilne višine 
zbranih in porabljenih sredstev (negativno mnenje). 

3.2 Mnenje o pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo 

Stranka Slovenija je naša kot organizator volilne kampanje za listo kandidatov stranke za 
poslance v državni zbor v letu 2004 ni pravilno zbrala in porabila sredstev za volilno 
kampanjo v znesku 168.000 tolarjev, ker računov za oglaševanje ni poravnala s posebnega 
računa, ampak so jih plačali kandidati sami ali z njimi povezane pravne osebe, kar je v 
nasprotju z 18. členom ZVolK (ugotovitve iz točke 2.1.a in 2.2.b). 

Razen v primera, opisanem v prejšnjem odstavku, je stranka Slovenija je naša kot organizator 
volilne kampanje za listo kandidatov stranke za poslance v državni zbor v letu 2004, po našem 
ninenju v vseh pomembnih pogledih pravilno, torej v skladu s predpisi, financirala volilno 
kampanjo (mnenje s pridrikom). 

14 Uradni list RS, št. 41/01. 
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33 Mnenje o višini delnega povračila stroškov volilne kampanje 

Po našem mnenju ima stranka Slovenija je naša glede na doseženi volilni izid in z revizijo 
potijenim zneskom porabljenih sredstev za volilno kampanjo za izvedbo volitev poslancev 
državnega zbora v letu 2004 pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v znesku 
760.290 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 

poročevalec, št. 1 80 



Računsko sodišče 

Republike Slovenije 
.»•ts 

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 DRŽAVNEGA ZBORA 

V LETU 2004 

Številka: 1217-29/2004-14 

Ljubljana, 31. decembra 2004 
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1. UVOD 

Revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje Slovenske nacionalne stranke za poslance 
državnega zbora smo izvedli na podlagi ZRacS-1, Zakona o volilni kampanji1 (v 
nadaljevanju: ZVolK) in Programa dela za izvrševanje revizijske pristojnosti Računskega 
sodišča Republike Slovenije v letu 20042. Sklep o izvedbi revizije je bil izdan 25. 10. 2004. 

1.1 Predstavitev organizatorja volilne kampanje 

Volilno kampanjo za kandidate za poslance državnega zbora izvaja organizator volilne 
kampanje (v nadaljevanju: organizator), ki je odgovoren za zakonitost poslovanja. 
Organizator volilne kampanje za listo kandidatov Slovenske nacionalne stranke - SNS za 
poslance državnega zbora je bila Slovenska nacionalna stranka. 

Organizator je moral najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja odpreti posebni račun za 
volilno kampanjo (v nadaljevanju: posebni račun)3. Vsa finančna sredstva, ki jih organizator 
nameni ali dobi od drugih pravnih ali fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, mora 
zbrati na tem posebnem računu. Tudi vse stroške volilne kampanje mora poravnavati izključno 
s tega računa. Posebni račun mora zapreti4 najkasneje v treh mesecih po dnevu glasovanja. 
Slovenska nacionalna stranka je posebni račun odprla pravočasno, 13. 8. 2004 pri Novi 
ljubljanski banki d. d., Ljubljana. Med izvajanjem revizije posebnega računa še ni zaprla. 
Zapreti ga mora do 3.1.2005. 

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

1.2 Predstavitev revizije 

Predmet revizije je zaključno poročilo o volilni kampanji organizatoija volilne kampanje za 
volitve poslancev državnega zbora, ki so bile 3. 10. 2004. Težišče revizije je bilo na 
preveijanju pravilnosti izkazanih porabljenih sredstev za volilno kampanjo. 

Cilj revizije pravilnosti financiranja volilne kampanje je bil izrek mnenja o 

• pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji (v nadaljevanju: poročilo), 
• pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo ter 
• višini delnega povračila stroškov volilne kampanje. 

Revizijo smo načrtovali in izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK in ki daje razumno 
zagotovilo za presojo pravilnosti financiranja volilne kampanje. Pri tem smo upoštevali 
določila omenjenega zakona glede obsega prevajanja, po katerem moramo preizkusiti 

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

1 Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97. 
2 Št. 3104-1/2004-21, z dne 18. 10.2004. 
3 18. člen ZVolK (najkasneje 19. 8.2004). 
4 18. Člen ZVolK (do vključno 3. 1. 2005). 
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• ali so podatki, ki jih je organizator navedel v poročilih, ki jih določa ZVolK, točni ter 
* višino delnega povračila stroškov volilne kampanje, do katere je po ZVolK upravičen 

organizator. 

1.2.1 Zbrana sredstva 

Zbrana sredstva za volilno kampanjo so v skladu z ZVolK in Zakonom o političnih strankah5 

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

oprostitve plačil, ki so jih organizatoiju odobrili izvajalci storitev oziroma prodajalci izdelkov. 

Molilna kampanja se lahko financira s prispevki zasebnikov, pravnih in fizičnih oseb, ki pa ne 
smejo presegati desetkratne povprečne mesečne plače na delavca v Republiki Sloveniji za 
preteklo leto. Državni organi, javni zavodi, javna podjetja, organi lokalnih skupnosti, 
humanitarne organizacije, verske skupnosti kot tudi gospodarske družbe, v katerih je vložen 
javni kapital v višini najmanj 50 odstotkov, ne smejo financirati volilne kampanje. 

Prepovedano je tudi pridobivanje sredstev iz prispevkov tujih zasebnikov, fizičnih in pravnih 
oseb, iz prihodkov od premoženja stranke iz tujine, iz volil in daril iz tujine oziroma vsakršno 
drugo pridobivanje sredstev ali opravljanje storitev iz tujine. 

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

1.2.2 Porabljena sredstva 

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 kampanje6. 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 
državnega zbora, 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 kampanje7, 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 državnega zbora seje začela 3.9.2004, končala pa 1.10.2004 ob 24.00 uri. 

I Uradni list RS, št. 62/94, 70/00 in 51/02. 
, Ujen ZVolK. 

Prvi odstavek 2. člena ZVolK. 
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Med stroške volilne kampanj^8 ki so potrebni za izvedbo volilne kampanje za kandidata 
oziroma 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 sredstev za volilno kampanjo in izkazovanja stroškov volilne 
kampanje. Revizijsko delo je bilo opravljeno tako, da smo pri vsakem strošku, vključno s popusti 
ali oprostitvami plačil, preizkusili točnost, obstoj in skladnost z določili ZVolK in ZPolS. 

1.23 Delno povračilo stroškov volilne kampanje 

Organizatorji, katerih listam so pripadli mandati za poslance, imajo v skladu z ZVolK pravico 
do povrnitve stroškov volilne kampanje v znesku 60 tolarjev na dobljeni glas iz sredstev 
državnega proračuna. 

Pravico do delne povrnitve stroškov volilne kampanje imajo tudi organizatorji, čigar listi 
kandidatov niso pripadli mandati za poslance v državnem zboru, je pa lista dobila najmanj 
6 odstotkov glasov od skupnega števila oddanih glasov v volilni enoti ali najmanj 2 odstotka od 
skupnega števila oddanih glasov v vsej državi, in sicer znesek 30 tolarjev za vsak dobljeni glas. 

V obeh primerih znesek povrnjenih stroškov ne sme presegati zneska porabljenih sredstev, 
razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča. 

1.2.4 Omejitve pri izvedbi revizije 

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 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 
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; 

1 17.« člen ZVolK. 
9 19. Člen ZVolK. 
10 18. Člen ZVolK. 
"18. in 24.a člen ZVolK. 
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• 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 za 
celotno obdobje, v katerem je posebni račun odprt, in tudi ne, ali so bila vsa sredstva, 
namenjena za volilno kampanjo, zbrana na posebnem računu in ali so bili vsi stroški za 
volilno kampanjo poravnani s tega računa. Preizkusili smo le pravilnost in točnost zneskov, ki 
so navedeni v poročilu. 

2. UGOTOVITVE 

Organizator Slovenska nacionalna stranka je predložil poročilo računskemu sodišču v 
predpisanem roku13, 3. 11. 2004. Poročilo je v zgoščeni obliki prikazano v tabeli 1 v stolpcih 
1 in 2. Izdelano je v skladu z Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za 
volilno kampanjo14. 

V poročilu je organizator izkazal zbrana sredstva v znesku 24.596.158 tolarjev in porabljena 

sredstva v znesku 30.660.827 tolarjev. Do roka oddaje poročila organizator še ni zbral 
potrebnih sredstev za kritje vseh stroškov volilne kampanje. 

Tabela 1 prikazuje v poročilu izkazane in potrjene zneske, ki so pojasnjeni v točkah 2.1.a in 
2-2.a tega poročila. 

Tabela 1: Prikaz izkazanih in potrjenih zneskov iz poročila 
' tolarjih 

Opis postavke 

(1) 

Izkazani 
znesek v 
poročilu 

(2) 

Vsota Vsota Razlika Potrjeni 
znesek precenitev podcenitev 

(3) (4) (5M3M4) (6M2K5) 
Skupna višina zbranih sredstev za volilno 
kampanjo 
Skupna višina porabljenih sredstev za volilno 
kampanjo 
Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo 
jnkratno povprečno mesečno plačo na delavca v 
RS za to leto 
Skupna višina odobrenih posojil, ki presegajo 
^kratno povprečno mesečno plačo na delavca v 
RS za to leto 

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

^daljši od 30 dni  

zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja 

24.5%. 158 

30.660.827 

0 

0 

19.272 

0 

0 

0 0 24.596.158 

59.400 (40.128) 30.700.955 

0 0 0 

0 0 • 

'9. člen ZVolK. 
u 30 dni po dnevu glasovanja, 19. člen ZVolK 

Uradni list RS, šL 39/97. 
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2.1 Pravilnost zbiranja in izkazovanja zbranih sredstev za volilno kampanjo 

Organizatorje zbrana sredstva iz zaključnega poročila v znesku 24.5%. 158 tolarjev pridobil iz 
virov, kot je prikazano v tabeli 2. 

Tabela 2: Viri financiranja volilne kampanje 

Vir financiranja Znesek v tolarjih 

Prenos sredstev z računa Slovenke nacionalne stranke - SNS 17.900.000 

Prispevki pravnih oseb 5.743.7610 

Prispevki fizičnih oseb 590.000 

Popusti 361.975 

Obresti pozitivnega stanja na posebnem računu 422 

Skupaj 24-596.158 
Vir zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja. 

Ker je organizator del sredstev za financiranje volilne kampanje pridobil s prenosom sredstev 
z računa Slovenske nacionalne stranke, je v skladu z zakonom15 predložil tudi poročilo o 
poslovanju stranke v obdobju šestih mesecev pred dnevom glasovanja. 

2.1.a Na podlagi preizkusa pravilnosti izkazanega skupnega zneska zbranih sredstev za volilno 
kampanjo smo ugotovili, da je organizator zbrana sredstva volilne kampanje v poročilu pravilno 
izkazal v znesku 24.596.158 tolaijev. 

2.1.b Na podlagi preizkusa pravilnosti zbiranja sredstev na posebnem računu smo ugotovili, daje 
organizator nepravilno zbral sredstva za financiranje volilne kampanje v znesku 117.162 tolaijev, 
ker zbranih sredstev v tej višini, ki se nanašajo na raznašanje reklamnih letakov, ni zbral na 
posebnem računu stranke. Navedeni znesek je bil namesto s posebnega računa plačan z računa 
druge pravne osebe, kar je v neskladju z 18. členom ZVolK. 

2.2 Pravilnost porabe in izkazovanja porabljenih sredstev za volilno kampanjo 

Organizatorje porabljena sredstva iz zaključnega poročila v znesku 30.660.827 tolaijev porabil za 
stroške, kot je prikazano v tabeli 3. 

15 Drugi odstavek 19. člena ZVolK. 
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Tabela 3: Stroški volilne kampanje 

Vrste stroškov Znesek v tolarjih 

Stroški objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih 4.213.412 

Stroški tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala, ki se 4.641.850 
pošilja neposredno volivcem 

Stroški tiskanja in razobešanja plakatov 12.264.541 

Stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov 9.464.359 

Stroški bančnega poslovanja, poštni stroški 76.665 

^Skupaj 30.660.827 
Vin zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja. 

2.2.a S preizkušanjem pravilnosti izkazovanja porabljenih sredstev za volilno kampanjo smo 
Ugotovili, daje organizator v poročilu porabljena sredstva izkazal za 40.128 tolarjev prenizko (v 
tabeli 1, stolpec 5), ker 

• med stroški ni izkazal zneska 59.400 tolarjev, ki se nanaša na račune za oglaševanje v medijih, 
(tabela 1, stolpec 4); 

• je med stroške zajel tudi plačilo v znesku 19.272 tolarjev za odškodnino, ki po namenu in vrsti 
stroška ne sodi med stroške volilne kampanje (tabela 1, stolpec 3). 

Navedena napaka ne vpliva pomembneje na pravilnost izkazovanja porabljenih sredstev za 
volilno kampanjo. 

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

organizator nepravilno porabil 136.434 tolarjev, ker 

• je s posebnega računa pokril stroške v znesku 19.272 tolarjev za odškodnino, ki po namenu in 
vrsti ne sodi med stroške volilne kampanje, in s tem ravnal v neskladju s 1. in 17a. členom 
ZVolK, 

• stroškov volilne kampanje v znesku 117.162 tolarjev, ki se nanašajo na raznašanje letakov, ni 
poravnal s posebnega računa, temveč je račun poravnala druga pravna oseba, kar je v 
nasprotju z 18. Členom ZVolK. 

2-2.c Na podlagi opravljenih preizkusov pravilnosti izkazane porabe sredstev za volilno kampanjo 
smo ugotovili, daje organizator za volilno kampanjo porabil 30.700.955 tolarjev, kot je navedeno 
v tabeli 1 v stolpcu 6. 

2*3 Znesek delnega povračila stroškov volilne kampanje 

Poročilu Republiške volilne komisije o izidu rednih volitev poslancev v državni zbor16 je 
'ista kandidatov Slovenske nacionalne stranke - SNS dobila šest mandatov. Lista je dobila 

^0-750 glasov volivcev, zato je organizator upravičen do delne povrnitve stroškov volilne 

"Uradni list RS, št. 112/04. 
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kampanje v znesku 3.645.000 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 tem znesku. 

3. MNENJE 

Revidirali smo pravilnost financiranja volilne kampanje za listo kandidatov Slovenske 
nacionalne stranke - SNS za poslance državnega zbora, katere organizator je bila Slovenska 
nacionalna stranka. Preverili smo pravilnost izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji 
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. Revizijo smo izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK, po katerem imamo 
omejene pristojnosti pri prevajanju zbranih in porabljenih sredstev kot izhaja iz točke 1.2. 

Revidiranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih določa Napotilo za 
izvajanje revizij17. Revizijski postopki so obsegali pridobivanje, pregledovanje, analiziranje in 
presojanje podatkov o zbiranju in porabi sredstev za volilno kampanjo ter dokumentiranje 
revizijskih ugotovitev. 

3.1 Mnenje o izkazanih zneskih v zaključnem poročilu o volilni kampanji 

Zaključno poročilo Slovenske nacionalne stranke o volilni kampanji za listo kandidatov 
Slovenske nacionalne stranke - SNS za poslance državnega zbora v letu 2004 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 zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo 

Slovenska nacionalna stranka je kot organizator volilne kampanje za listo kandidatov 
Slovenske nacionalne stranke - SNS za poslance državnega zbora v letu 2004 v dveh primerih 
ravnala v neskladju s predpisi, ki so jih bili dolžni spoštovati organizatorji volilne kampanje, 
in sicer: 

• stroške v znesku 19.272 tolaijev je štela med stroške volilne kampanje, ki po namenu in vrsti 
ne sodijo med stroške volilne kampanje, in s tem ravnala v neskladju s 1. in 17a. členom 
ZVolK (točka 2.2.b tega poročila); 

• stroškov volilne kampanje v znesku 117.162 tolaijev ni poravnala s posebnega računa in s 
tem ravnala v nasprotju z 18. členom ZVolK (točka 2.2.b tega poročila). 

17 Uradni list RS, št. 41/01. 
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Razen v primerih, opisanih v prejšnjem odstavku, je Slovenska nacionalna stranka kot 
organizator volilne kampanje za listo kandidatov Slovenske nacionalne stranke - SNS za 
poslance državnega zbora v letu 2004 po našem mnenju v vseh pomembnih pogledih 
Pravilno, torej v skladu s predpisi, financirala volilno kampanjo (mnenje s pridržkom). 

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 potijenim zneskom porabljenih sredstev za volilno kampanjo za izvedbo volitev 
poslancev državnega zbora v letu 2004 pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v 
znesku 3.645.000 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 
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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 DRŽAVNEGA ZBORA 

V LETU 2004 

Številka: 1217-33/2004-13 

Ljubljana, 31. decembra 2004 
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1.UVOD 

Revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje Stranke mladih Slovenije za poslance 
državnega zbora smo izvedli na podlagi ZRacS-1, Zakona o volilni kampanji1 (v 
nadaljevanju: ZVolK) in Programa dela za izvrševanje revizijske pristojnosti Računskega 
sodišča Republike Slovenije v letu 20042. Sklep o izvedbi revizije je bil izdan 25. 10. 2004. 

1*1 Predstavitev organizatorja volilne kampanje 

Volilno kampanjo za kandidate za poslance državnega zbora izvaja organizator volilne 

kampanje (v nadaljevanju: organizator), ki je odgovoren za zakonitost poslovanja. 
Organizator volilne kampanje za listo kandidatov SMS - Stranke mladih Slovenije za 
poslance državnega zbora je bila Stranka mladih Slovenije. 

Organizator je moral najkasneje 45 dni {Med dnevom glasovanja odpreti posebni račun za volilno 
kampanjo (v nadaljevanju: posebni račun)3. Vsa finančna sredstva, ki jih organizator nameni ali 
dobi od drugih pravnih ali fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, mora zbrati na posebnem 
računu. Tudi vse stroške volilne kampanje mora poravnavati izključno s tega računa. Posebni račun 
m°ra zapreti4 najkasneje v treh mesecih po dnevu glasovanja. Stranka mladih Slovenije je odprla 
Posebni račun 30.7.2004 pri Delavski hranilnici d. d., Ljubljana, to je pravočasno. Med izvajanjem 
revizije posebnega računa še ni zaprta. Zapreti ga mora do 3.1.2005. 

Odgovorna oseba organizatorja je bil Drago Žura, vodja volilnega štaba in predsednik sveta 
Stranke mladih Slovenije. 

Predstavitev revizije 

Predmet revizije je zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja volilne kampanje za 
volitve poslancev državnega zbora, ki so bile 3. 10. 2004. Težišče revizije je bilo na 
Preverjanju pravilnosti izkazanih porabljenih sredstev za volilno kampanjo. 

Cilj revizije pravilnosti financiranja volilne kampanje je bil izrek mnenja o 

pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji (v nadaljevanju: poročilo), 
pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo ter 
višini delnega povračila stroškov volilne kampanje. 

Revizijo smo načrtovali in izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK in ki daje razumno 
Ugotovilo za presojo pravilnosti financiranja volilne kampanje. Pri tem smo upoštevali 
določila omenjenega zakona glede obsega preverjanja, po katerem moramo preizkusiti 

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

j Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97. 
3 St. 3104-1/2004-21, z dne 18. 10.2004. 
< '8- Člen ZVolK (najkasneje 19.8.2004). 

'8. člen ZVolK (do vključno 3. 1. 2005). 
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• 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. 

1.2.1 Zbrana sredstva 

Zbrana sredstva za volilno kampanjo so v skladu z ZVolK in Zakonom o političnih strankah5 

(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 desetkratne povprečne mesečne plače na delavca v Republiki Sloveniji za 
preteklo leto. Državni organi, javni zavodi, javna podjetja, organi lokalnih skupnosti, 
humanitarne organizacije, verske skupnosti kot tudi gospodarske družbe, v katerih je vložen 
javni kapital v višini najmanj 50 odstotkov, volilne kampanje ne smejo financirati. 
Prepovedano je tudi pridobivanje sredstev iz prispevkov tujih zasebnikov, fizičnih in pravnih 
oseb, iz prihodkov od premoženja stranke iz tujine, iz volil in daril iz tujine oziroma vsakršno 
drugo pridobivanje sredstev ali opravljanje storitev iz tujine. 

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

1.2.2 Porabljena sredstva 

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 kampanje6. 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 
državnega zbora, med katere sodijo zlasti 

4 
• volilna propaganda v javnih glasilih in drugih sredstvih javnega obveščanja, 
• plakatiranje in 
• predvolilni shodi. 

Stroški so časovno vezani na obdobje volilne kampanje7, 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 državnega zbora seje začela 3.9.2004 in končala 1.10.2004 ob 24.00 uri. 

5 Uradni list RS, It 62/94,70*00 in 51/02. 
6 l.ilen ZVolK. 
1 Prvi odstavek 2. Člena ZVolK. 
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Med stroške volilne kampanje8, ki so potrebni za izvedbo volilne kampanje za kandidata 

oziroma 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 sredstev za volilno kampanjo in izkazovanja stroškov volilne 
kampanje. Revizijsko delo je bilo opravljeno tako, da smo pri vsakem strošku, vključno s popusti 

oprostitvami plačil, preizkusili točnost, obstoj in skladnost z določili ZVolK in ZPolS. 

1*23 Delno povračilo stroškov volilne kampanje 

Organizatorji, katerih listam so pripadli mandati za poslance, imajo v skladu z ZVolK pravico 
d° povrnitve stroškov volilne kampanje v znesku 60 tolarjev na dobljeni glas iz sredstev 
državnega proračuna. 

Pravico do delne povrnitve stroškov volilne kampanje imajo tudi organizatorji, čigar listi 
kandidatov niso pripadli mandati za poslance v državnem zboru, je pa lista dobila najmanj 
6 odstotkov glasov od skupnega števila oddanih glasov v volilni enoti ali najmanj 2 odstotka od 

skupnega števila oddanih glasov v vsej državi, in sicer znesek 30 tolarjev za vsak dobljeni glas. 

^ obeh primerih znesek povrnjenih stroškov ne sme presegati zneska porabljenih sredstev, 
razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča. 

1-2.4 Omejitve pri izvedbi revizije 

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 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 

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; 

!17 * Člen ZVolK. 
,0

19- Člen ZVolK. 
„ •8. Člen ZVolK. 

"• in 24.a Člen ZVolK. 
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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 za 
celotno obdobje, v katerem je posebni račun odprt, in tudi ne, ali so bila vsa sredstva, 
namenjena za volilno kampanjo, zbrana na posebnem računu in ali so bili vsi stroški za 
volilno kampanjo poravnani s tega računa. Preizkusili smo le pravilnost in točnost zneskov, ki 
so navedeni v poročilu. 

2. UGOTOVITVE 

Organizator Stranka mladih Slovenije je predložil poročilo računskemu sodišču 2. 11. 2004, 
to je v predpisanem roku13. Poročilo je v zgoščeni obliki prikazano v tabeli 1 v stolpcih 1 in 2. 
Izdelano je v skladu z Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za 
volilno kampanjo14. 

V poročilu je organizator izkazal zbrana sredstva v znesku 13.484.309 tolarjev, odobrena 
posojila v znesku 33.000.000 tolarjev in porabljena sredstva v znesku 46.458.831 tolarjev. Do 
roka za oddajo poročila je organizator že prejel in plačal vse račune, ki se nanašajo na volilno 
kampanjo. 

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

Tabela 1: Prikaz izkazanih in potrjenih zneskov iz poročila 
v tolaijih 

Opis postavke Vsoto 

(D 

t*™? Vsoto _ ... 
^ul precenitev podcenite? 

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

Potrjeni 
znesek 

(6H2M5) 

Skupna viiina zbranih sredstev za volilno kampanjo 13.484.309 

Skupna viiina porabljenih sredstev za volilno ., 
kampanjo 46.458.831 
Skupna viiina prejetih prispevkov, ki presegajo 
trikratno povprečno mesečno plačo na delavca v RS 2.500.000 
zato leto 
Skupna viiina odobrenih posojil, ki presegajo 
trikratno povprečno mesečno plačo na delavca v RS 33.000.000 
za to leto 

Skupni znesek odloženih plačil, 6e viiina plačila 
presega znesek iz 1. točke poročila, čas odloga pa je 0 
daljši od 30 dni 

0 

0 

0 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

13.484.309 

46.4S8.831 

2.300.000 

33.000.000 

Vir zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja. 

1119. člen ZVolK. 
1130 dni po dnevu glasovanja, 19. členZVolK. 
14 Uradni list RS, 5L 39/97. 
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2.1 Pravilnost zbiranja in izkazovanja zbranih sredstev za volilno kampanjo 

Organizator je zbrana sredstva iz zaključnega poročila v znesku 13.484.309 tolaijev pridobil iz 
virov, kot je prikazano v tabeli 2. 

Tabela 2: Viri financiranja volilne kampanje 

Vir financiranja Znesek v tolarjih 

Prispevki pravnih oseb 

Prispevki fizičnih oseb 

Brezplačne storitve 

Popusti 

Obresti pozitivnega stanja na posebnem računu 

Skupaj 13.484309 
Vin zaključno poročilo o volilni kampanji organizatoija. 

Organizator sredstev za financiranje volilne kampanje ni pridobil s prenosom sredstev z 
računa Stranke mladih Slovenije, zato ni predložil poročila o poslovanju stranke v obdobju 
Šestih mesecev pred dnevom glasovanja13. 

2.1.a S preizkušanjem pravilnosti izkazovanja zbranih sredstev za volilno kampanjo smo 
ugotovili, daje organizator v poročilu zbrana sredstva pravilno izkazal. 

2-l.b S preizkušanjem pravilnosti zbiranja sredstev za volilno kampanjo smo ugotovili, da je 
organizator del sredstev za financiranje volilne kampanje zbral tudi z vplačili fizičnih oseb v 
blagajno in ne na posebni račun, kot zahteva ZVolK v 18. členu. Skupni znesek sredstev, ki jih je 
Stranka mladih Slovenije zbrala prek blagajne, je znašal 463.003 tolarjev. 

2.1.c Organizatorje med zbrana sredstva v poročilu zajel tudi ta vplačila prek blagajne in jih tako 

pravilno izkazal v znesku 13.484.309 tolaijev, kot je navedeno v tabeli 1 v stolpcu 6. 

2.2 Pravilnost porabe in izkazovanja porabljenih sredstev za volilno kampanjo 

Organizatorje porabljena sredstva iz zaključnega poročila v znesku 46.458.831 tolarjev porabil za 
stroške, kije prikazano v tabeli 3. 

8.632.972 

4.051.254 

218.320 

548.566 

33.197 

" !>rugi odstavek 19. Člena ZVolK. 
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Tabela 3: Stroški volilne kampanje 

Vrste stroškov Znesek v tolarjih 

Stroški objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih 

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

Stroški tiskanja in razobešanja plakatov 

Stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov 

Drugo   

10.982.581 

18.667.629 

10.189.956 

6.384.574 

234.091 

Skupaj 46.458.831 

Vir zaključno poročilo o volilni kampanji organizatoija. 

2.2.a S preizkušanjem pravilnosti izkazovanja porabljenih sredstev za volilno kampanjo smo 
ugotovili, daje organizator v poročilu porabljena sredstva izkazal pravilno. 

2.2.b S preizkušanjem pravilnosti porabe sredstev pa smo ugotovili, da je organizator nepravilno 
porabil 463.003 tolarjev, ki jih je zbral prek blagajne, in nato za stroške volilne kampanje prek 
blagajne tudi porabil. Ker stroškov ni poravnal iz posebnega računa, je to v neskladju z 
18. členom ZVolK. 

2.2.c Organizator je v poročilu ta sredstva prikazal med porabljeni sredstvi in jih tako pravilno 
iTlcaral v znesku 46.458.831 tolarjev, kot je navedeno v tabeli 1 v stolpcu 6. 

2-3 Znesek delnega povračila stroškov volilne kampanje 

Po Poročilu Republiške volilne komisije o izidu rednih volitev poslancev v državni zbor16 je 
lista kandidatov SMS - Stranke mladih Slovenije na volitvah dobila skupaj 20.174 glasov, kar 
znaša 2,04 odstotka oddanih glasov. Glede na dosežen rezultat je organizator volilne kampanje 
upravičen do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v znesku 605.220 tolarjev. 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 
omenjenem znesku. 

14 Uradni list RS, št. 112/04. 
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3. MNENJE 

Revidirali smo pravilnost financiranja volilne kampanje za listo kandidatov SMS - Stranke 
mladih Slovenije za poslance državnega zbora, katere organizator je bila Stranka mladih 
Slovenije. Preverili smo pravilnost izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji 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. Revizijo smo izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK, po katerem imamo omejene 
Pristojnosti pri prevajanju zbranih in porabljenih sredstev, kot izhaja iz točke 1.2. 

Revidiranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih določa Napotilo za 
izvajanje revizij17. Revizijski postopki so obsegali pridobivanje, pregledovanje, analiziranje in 
presojanje podatkov o zbiranju in porabi sredstev za volilno kampanjo ter dokumentiranje 
revizijskih ugotovitev. 

3.1 Mnenje o izkazanih zneskih v zaključnem poročilu o volilni kampanji 

Zaključno poročilo Stranke mladih Slovenije o volilni kampanji za listo kandidatov SMS - 
Stranke mladih Slovenije za poslance državnega zbora v letu 2004 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 zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo 

Stranka mladih Slovenije kot organizator volilne kampanje za listo kandidatov SMS - Stranke 
mladih Slovenije za poslance v državni zbor v letu 2004 ni pravilno zbrala in porabila 
sredstev v znesku 463.003 tolarjev, saj prispevkov ni zbrala in porabila prek posebnega 
računa, kar je v neskladju z 18. členom ZVolK (ugotovitve iz točk 2.1.b in 2.2.b poročila). 

Zaradi nepravilnosti, opisanih v prejšnjem odstavku, Stranka mladih Slovenije kot organizator 
volilne kampanje za listo kandidatov SMS - Stranke mladih Slovenije za poslance v državni 
zbor v letu 2004 po našem mnenju sredstev za volilno kampanjo ni zbrala in porabila v skladu 
s predpisi (negativno mnenje). 

3.3 Mnenje o višini delnega povračila stroškov volilne kampanje 

Po našem mnenju ima Stranka mladih Slovenije glede na doseženi volilni izid in z revizijo 
potrjenim zneskom porabljenih sredstev za volilno kampanjo za izvedbo volitev poslancev 
državnega zbora v letu 2004 pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v znesku 
605.220 tolarjev. 

"Uradni list RS, št. 41/01. 
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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 DRŽAVNEGA ZBORA 

V LETU 2004 

Številka: 1217-18/2004-12 

Ljubljana, 31. decembra 2004 



1. UVOD 

Revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje Združene liste socialnih demokratov za 
poslance državnega zbora smo izvedli na podlagi ZRacS-1, Zakona o volilni kampanji1 (v 
nadaljevanju: ZVolK) in Programa dela za izvrševanje revizijske pristojnosti Računskega 
sodišča Republike Slovenije v letu 20042. Sklep o izvedbi revizije je bil izdan 25. 10. 2004. 

1.1 Predstavitev organizatorja volilne kampanje 

Volilno kampanjo za kandidate za poslance državnega zbora izvaja organizator volilne 
kampanje (v nadaljevanju: organizator), ki je odgovoren za zakonitost poslovanja. 
Organizator volilne kampanje za listo kandidatov Združene liste socialnih demokratov za 
poslance državnega zbora je bila Združena lista socialnih demokratov. 

Organizator je moral najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja odpreti posebni račun za volilno 
kampanjo (v nadaljevanju: posebni račun)3. Vsa finančna sredstva, ki jih organizator nameni ali 
dobi od drugih pravnih ali fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, mora zbrati na 
posebnem računu. Tudi vse stroške volilne kampanje mora poravnavati izključno s tega računa. 
Posebni račun mora zapreti4 najkasneje v treh mesecih po dnevu glasovanja. Združena lista 
socialnih demokratov je odprla posebni račun 28. 6. 2004 pri Novi ljubljanski banki d. d., 
Ljubljana, to je pravočasno. Med izvajanjem revizije še ni zaprla posebnega računa. Zapreti pa ga 
mora do 3. 1. 2005. 

Odgovorna oseba organizatorja je bil Dušan Kumer, glavni tajnik Združene liste socialnih 
demokratov. 

1.2 Predstavitev revizije 

Predmet revizije je zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja volilne kampanje za 
volitve poslancev državnega zbora, ki so bile 3. 10. 2004. Težišče revizije je bilo na 
preverjanju pravilnosti izkazanih porabljenih sredstev za volilno kampanjo. 

Cilj revizije pravilnosti financiranja volilne kampanje je bil izrek mnenja o 

• pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji (v nadaljevanju: poročilo), 
• pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo ter 
• višini delnega povračila stroškov volilne kampanje. 

Revizijo smo načrtovali in izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK in ki daje razumno 
zagotovilo za presojo pravilnosti financiranja volilne kampanje. Pri tem smo upoštevali 
določila omenjenega zakona glede obsega preverjanja, po katerem moramo preizkusiti 

1 Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97. 
1 Št. 3104-1/2004-21, z dne 18. 10.2004. 
3 18. Člen ZVolK (najkasneje 19. 8. 2004). 
4 18. Člen ZVolK (do vkljuCno 3. 1. 2005). 
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• 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. 

1.2.1 Zbrana sredstva 

Zbrana sredstva za volilno kampanjo so v skladu z ZVolK in Zakonom o političnih strankah5 

(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 desetkratne povprečne mesečne plače na delavca v Republiki Sloveniji za 
preteklo leto. Državni organi, javni zavodi, javna podjetja, organi lokalnih skupnosti, 
humanitarne organizacije, verske skupnosti kot tudi gospodarske družbe, v katerih je vložen 
javni kapital v višini najmanj 50 odstotkov, volilne kampanje ne smejo financirati. 
Prepovedano je tudi pridobivanje sredstev iz prispevkov tujih zasebnikov, fizičnih in pravnih 
oseb, iz prihodkov od premoženja stranke iz tujine, iz volil in daril iz tujine oziroma vsakršno 
drugo pridobivanje sredstev ali opravljanje storitev iz tujine. 

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

1.2.2 Porabljena sredstva 

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 kampanje6. 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 
državnega zbora, med katere sodijo zlasti 

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

3 Uradni list RS, št. 62/94, 70/00 in 51/02. 
6 1. Člen ZVolK. 
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Stroški so časovno vezani na obdobje volilne kampanje7, 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 državnega zbora seje začela 3.9.2004 in končala 1.10.2004 ob 24.00 uri. 

Med stroške volilne kampanje8, ki so potrebni za izvedbo volilne kampanje za kandidata 
oziroma 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 sredstev za volilno kampanjo in izkazovanja stroškov volilne 
kampanje. Revizijsko delo je bilo opravljeno tako, da smo pri vsakem strošku, vključno s popusti 
ali oprostitvami plačil, preizkusili točnost, obstoj in skladnost z določili ZVolK in ZPolS. 

1.2.3 Delno povračilo 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 tolarjev na dobljeni glas iz sredstev 
državnega proračuna. 

Pravico do delne povrnitve stroškov volilne kampanje imajo tudi organizatoiji, čigar listi 
kandidatov niso pripadli mandati za poslance v državnem zboru, je pa lista dobila najmanj 
6 odstotkov glasov od skupnega števila oddanih glasov v volilni enoti ali najmanj 2 odstotka od 
skupnega števila oddanih glasov v vsej državi, in sicer znesek 30 tolarjev za vsak dobljeni glas. 

V obeh primerih znesek povrnjenih stroškov ne sme presegati zneska porabljenih sredstev, 
razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča. 

1.2.4 Omejitve pri izvedbi revizije 

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 posebnega računa še dva meseca po oddaji poročila o volilni 
kampanji; 

7 Prvi odstavek 2. člena ZVolK. 
8 I7.a Člen ZVolK. 
9 19. člen ZVolK. 
10 18. člen ZVolK. 
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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 organizatoija z ustreznima določbama ZVolK11; 

poročilo o poslovanju na računu organizatoija, 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 za 
celotno obdobje, v katerem je posebni račun odprt, in tudi ne, ali so bila vsa sredstva, 
Omenjena za volilno kampanjo, zbrana na posebnem računu in ali so bili vsi stroški za 
yolilno kampanjo poravnani s tega računa. Preizkusili smo le pravilnost in točnost zneskov, ki 
so navedeni v poročilu. 

2- UGOTOVITVE 

Organizator, Združena lista socialnih demokratov, je predložil poročilo računskemu sodišču 
29. 10. 2004, kar je v predpisanem roku13. Poročilo je v zgoščeni obliki prikazano v tabeli 1 v 

stolpcih 1 in 2. Izdelano je v skladu z Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih 
sredstvih za volilno kampanjo14. 

V poročilu je organizator izkazal zbrana sredstva v znesku 72.436.256 tolarjev in porabljena 
sredstva v znesku 92.357.845 tolarjev. Do roka oddaje poročila organizator še ni zbral 
Potrebnih sredstev za kritje vseh stroškov volilne kampanje. 

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

18. in 24.a člen ZVolK. 
* 19. Člen ZVolK. 

30 dni po dnevu glasovanja, 19. člen ZVolK. 
Uradni list RS, št. 39/97. 

i*nUar2005 103 poročevalec, št. 1 



Tabela 1: Prikaz izkazanih in potrjenih zneskov iz poročila 

,Opis postavke Vsota Vsota 

(D 

Izkazani 
znesek v ' ' ' """? Razlika 
poročilu Precenltev Pocenitev 

(2) (3) (4) (5H3H4) 

> tolarjih 

Potrjeni 
znesek 

(6H2M5) 

Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 72.436.256 0 35.292 (35.292) 72.471-548 

Skupna višina porabljenih sredstev za volilno 92.357.g45 72.472 483.678 (411.206) 92.769.051 
kampanjo 
Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo 
trikratno povprečno mesečno plačo na delavca v RS 2.800.000 0 0 0 2.800.000 
za to leto 
Skupna višina odobrenih posojil, ki presegajo 
trikratno povprečno mesečno plačo na delavca v RS 0 0 0 0 0 
za to leto 

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

Vir: zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja. 

2.1 Pravilnost zbiranja in izkazovanja zbranih sredstev za volilno kampanjo 

Organizator je zbrana sredstva iz zaključnega poročila v znesku 72.436.256 tolaijev pridobil iz 
virov, kot je prikazano v tabeli 2. 

Tabela 2: Viri financiranja volilne kampanje 

Vir financiranja Znesek v tolarjih 

Prenos sredstev z računa Združene liste socialnih demokratov 

Prispevki pravnih osel? 

Prispevki fizičnih oseb 

23.643.933 

34.903.143 

13.889.180 

Skupaj 72.436.256 
Vir: zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja. 

Ker je organizator del sredstev za financiranje volilne kampanje pridobil s prenosom sredstev 
z računa Združene liste socialnih demokratov, je v skladu z zakonom15 predložil tudi poročilo 
o poslovanju stranke v obdobju šestih mesecev pred dnevom glasovanja. 

2.1.a Na podlagi preizkusa pravilnosti zbiranja in izkazovanja zbranih sredstev za volilno 
kampanjo smo ugotovili, da je organizator pravilno zbral sredstva za financiranje volilne 
kampanje, vendar zbranih sredstev v znesku 35.292 tolarjev v poročilu ni pravilno izkazal, saj 
ni izkazal odobrenega popusta, ki ga je prejel pri naročilu izdelave promocijskih plakatov 
(tabela 1, stolpec 4). Gre torej za napačno izkazana zbrana sredstev na posebnem računu. 

15 Drugi odstavek 19. člena ZVolK. 
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2-2.b Na podlagi opravljenih preizkusov pravilnosti izkazanega skupnega zneska zbranih 

sredstev smo ugotovili, daje organizator za volilno kampanjo izkazal 72.471.548 tolarjev, kot 
Je navedeno v tabeli 1 v stolpcu 6. 

2-2 Pravilnost porabe in izkazovanja porabljenih sredstva za volilno kampanjo 

Organizator je porabljena sredstva iz zaključnega poročila v znesku 92.357.845 tolarjev porabil za 
stroške, kot je prikazano v tabeli 3. 

Tabela 3: Stroški volilne kampanje 

stroškov Znesek v tolarjih 

Stroški objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih 40.697.495 

Stroški tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala, ki se 13.501.185 
P°Šilja neposredno volivcem 

Stroški tiskanja in razobešanja plakatov 25.786.464 

Jfooški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov 12.372.701 

.Skupaj 92.357.845 

zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja. 

^•2.a S preizkušanjem pravilnosti izkazovanja porabljenih sredstev za volilno kampanjo smo 
ugotovili, daje organizator izkazal za 411.206 tolarjev prenizko porabljena sredstva 

* zaradi precenitve stroškov, ker je mednje uvrstil tudi znesek 56.472 tolarjev, ki se nanaša na 

odstranjevanje nedovoljeno nameščenih plakatov (odškodnino), ter znesek 16.000 tolaijev, 
ki se nanaša na oglaševanje v lokalnih novicah z dne 20. in 28. 08. 2004, to je v obdobju 
pred priČetkom volilne kampanje (skupaj v znesku 72.472, kot je prikazano v stolpcu 3 v 
tabeli 1) in 

zaradi podcenitve stroškov, ker med stroški ni v celoti izkazal odobrenega popusta v 
znesku 35.292 tolarjev pri izdelavi promocijskih plakatov ter ni izkazal stroškov 
objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih v znesku 448.386 tolarjev 
(skupaj v znesku 483.678 tolarjev, kot je prikazano v stolpcu 4 v tabeli 1). 

2-2.b S preizkušanjem pravilnosti porabe sredstev smo ugotovili, daje organizator nepravilno 
P°rabil 72.472 tolarjev, ker je kot strošek volilne kampanje upošteval 

* račun v znesku 56.472 tolarjev, ki se nanaša na odstranjevanje nedovoljeno nameščenih 
plakatov in s tem ravnal v neskladju z drugim odstavkom 17a. člena ZVolK, 

* ter del računa v znesku 16.000 tolarjev, ki se nanaša na oglaševanje v lokalnih novicah z 
dne 20. in 28. 8. 2004, to je v obdobju pred pričetkom volilne kampanje, in s tem ravnal v 
neskladju z 2. členom ZVolK. 

Nepravilnost ne vpliva pomembneje na pravilnost porabe zbranih sredstev za volilno 
kampanjo. 
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2.2.C Na podlagi opravljenih preizkusov pravilnosti izkazane porabe smo ugotovili, da je 
organizator za volilno kampanjo porabil 92.769.051 tolarjev, kot je navedeno v tabeli 1 v 

stolpcu 6. 

2.3 Znesek delnega povračila stroškov volilne kampanje 

Po Poročilu Republiške volilne komisije o izidu rednih volitev poslancev v državni zbor16 je 

lista kandidatov Združene liste socialnih demokratov dobila deset mandatov. Lista je dobila 
98.527 glasov volivcev, zato je organizator upravičen do delne povrnitve stroškov volilne 
kampanje v znesku 5.911.620 tolarjev. 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 navedenem znesku. 

Revidirali smo pravilnost financiranja volilne kampanje za listo kandidatov Združene liste 
socialnih demokratov za poslance državnega zbora, katere organizator je bila Združena lista 
socialnih demokratov. Preverili smo pravilnost v poročilu izkazanih zneskov o volilni kampanji 
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. 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. 

Revidiranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih določa Napotilo za 
izvajanje revizij17. Revizijski postopki so obsegali pridobivanje, pregledovanje, analiziranje in 
presojanje podatkov o zbiranju in porabi sredstev za volilno kampanjo ter dokumentiranje 
revizijskih ugotovitev. 

3.1 Mnenje o izkazanih zneskih v zaključnem poročilu o volilni kampanji 

Združena lista socialnih demokratov je kot organizator volilne kampanje za listo kandidatov 
Združene liste socialnih demokratov za poslance državnega zbora v letu 2004 v zaključnem 
poročilu o volilni kampanji 

• prenizko izkazala zbrana sredstva za 35.292 tolarjev (ugotovitev iz točke 2.1 .a) in 
• prenizko izkazala porabljena sredstva za 411.206 tolarjev (ugotovitev iz točke 2.2.a). 

Razen v navedenih primerih zaključno poročilo Združeno listo socialnih demokratov o volilni 
kampanji za listo kandidatov Združene liste socialnih demokratov za poslance državnega 
zbora v letu 2004 po našem 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 (mnenje s 
pridržkom). 

14 Uradni list RS. št. 112/04. 
17 Uradni list RS, št. 41/01. 

3. MNENJE 

poročevalec, št. 1 106 

J 



3.2 Mnenje o pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo 

Združena lista socialnih demokratov je kot organizator volilne kampanje za listo kandidatov 
Združene liste socialnih demokratov za poslance državnega zbora v letu 2004 po našem 
•nnenju v vseh pomembnih pogledih pravilno, torej v skladu s predpisi, zbrala in porabila 
sredstva za volilno kampanjo (pozitivno mnenje). 

3-3 Mnenje o višini delnega povračila stroškov volilne kampanje 

Po našem mnenju ima Združena lista socialnih demokratov glede na doseženi volilni izid in z 
^vizijo potrjenim zneskom porabljenih sredstev za volilno kampanjo za izvedbo volitev 
Poslancev državnega zbora v letu 2004 pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v 
znesku 5.911.620 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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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 

JOŽEFA KOCONA 

ZA POSLANCA DRŽAVNEGA ZBORA 

V LETU 2004 

Številka: 1217-39/2004-14 

Ljubljana, 31. decembra 2004 
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1. UVOD 

Revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje Jožefa Kocona za poslanca državnega 
zbora smo izvedli na podlagi ZRacS-1, Zakona o volilni kampanji1 (v nadaljevanju: ZVolK) 
in Programa dela za izvrševanje revizijske pristojnosti Računskega sodišča Republike 
Slovenije v letu 20042. Sklep o izvedbi revizije je bil izdan 11. 11. 2004. 

1-1 Predstavitev organizatorja volilne kampanje 

Molilno kampanjo za kandidate za poslance državnega zbora izvaja organizator volilne kampanje 
(v nadaljevanju: organizator), ki je odgovoren za zakonitost njenega poslovanja. Organizator 

volilne kampanje za kandidata madžarske narodnosti Jožefa Kocona je bil Jožef Kocon. 

Organizator je moral najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja odpreti posebni račun za 
volilno kampanjo (v nadaljevanju: posebni račun)3. Vsa finančna sredstva, ki jih organizator 
nameni ali dobi od drugih pravnih ali fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, mora 
zbrati na posebnem računu. Tudi vse stroške volilne kampanje mora poravnavati izključno s 
tega računa. Posebni račun mora zapreti4 najkasneje v treh mesecih po dnevu glasovanja. 
Jožef Kocon je odprl posebni račun 16. 8. 2004 pri Novi ljubljanski banki d. d., Ljubljana, to 
je pravočasno. Posebni račun je zaprl 15. 10. 2004. 

Odgovorna oseba je bil Jožef Kocon. 

1.2 Predstavitev revizije 

Predmet revizije je zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja volilne kampanje za 
volitve poslancev državnega zbora, ki so bile 3. 10. 2004. Težišče revizije je bilo na 
preverjanju pravilnosti izkazanih porabljenih sredstev za volilno kampanjo. 

Cilj revizije pravilnosti financiranja volilne kampanje je bil izrek mnenja o 

* pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji (v nadaljevanju: poročilo), 
* pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo ter 
* višini delnega povračila stroškov volilne kampanje. 

Revizijo smo načrtovali in izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK in ki daje razumno 
zagotovilo za presojo pravilnosti financiranja volilne kampanje. Pri tem smo upoštevali 
določila omenjenega zakona glede obsega preverjanja, po katerem 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. 

' Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97. 
2 Št. 3104-1/2004-21, z dne 18. 10. 2004. 
3 18. člen ZVolK (najkasneje 19. 8.2004), 
4 18. Člen ZVolK (do vključno 3. 1. 2005). 
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1.2.1 Zbrana sredstva 

Zbrana sredstva za volilno kampanjo so v skladu z ZVolK in Zakonom o političnih strankah5 

(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 desetkratne povprečne mesečne plače na delavca v Republiki Sloveniji za 
preteklo leto. Državni organi, javni zavodi, javna podjetja, organi lokalnih skupnosti, 
humanitarne organizacije, verske skupnosti kot tudi gospodarske družbe, v katerih je vložen 
javni kapital v višini najmanj 50 odstotkov, volilne kampanje ne smejo financirati. 
Prepovedano je tudi pridobivanje sredstev iz prispevkov tujih zasebnikov, fizičnih in pravnih 
oseb, iz prihodkov od premoženja stranke iz tujine, iz volil in daril iz tujine oziroma vsakršno 
drugo pridobivanje sredstev ali opravljanje storitev iz tujine. 

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 in ZPolS. 

1.2.2 Porabljena sredstva 

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 kampanje6. 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 
državnega zbora, 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 kampanje7, 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 državnega zbora seje začela 3.9.2004 in končala 1.10.2004 ob 24.00 uri. 

Med stroške volilne kampanje8, ki so potrebni za izvedbo volilne kampanje za kandidata 
oziroma za listo kandidatov, ZVolK uvršča 

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

5 Uradni list RS, St. 62/94, 70/00 in 51/02. 
6 I. člen ZVolK. 
7 Prvi odstavek 2. Člena ZVolK. 
' I7.a člen ZVolK. 
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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 sredstev za volilno kampanjo in izkazovanja stroškov volilne 
Karnpanje. Revizijsko delo je bilo opravljeno tako, da smo pri vsakem strošku, vključno s popusti 

oprostitvami plačil, preizkusili točnost, obstoj in skladnost z določili ZVolK in ZPolS. 

*•2.3 Delno povračilo stroškov volilne kampanje 

Organizatorji, katerih listam so pripadli mandati za poslance, imajo v skladu z 21. členom 
°'K pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v znesku 60 tolarjev na dobljeni glas 

12 sredstev državnega proračuna. 

Pravico do delne povrnitve stroškov volilne kampanje imajo tudi organizatoiji, čigar listi 
andidatov niso pripadli mandati za poslance v državnem zboru, je pa lista dobila najmanj 
odstotkov glasov od skupnega števila oddanih glasov v volilni enoti ali najmanj 2 odstotka od 

skupnega števila oddanih glasov v vsej državi, in sicer znesek 30 tolaijev za vsak dobljeni glas. 

^ obeh primerih znesek povrnjenih stroškov ne sme presegati zneska porabljenih sredstev, 
razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča. 

Pri ' n ,2računu delnega povračila stroškov volilne kampanje kandidatov italijanske in madžarske 
nar°dnosti se smiselno uporabljajo določila 21. člena ZVolK. 

*•^•4 Omejitve pri izvedbi revizije 

Paradi določb 19. člena ZVolK ne moremo v celoti potrditi popolnosti izkazanih zneskov v 

pljučnem poročilu in tudi ne, ali so bila vsa sredstva, namenjena za volilno kampanjo, 
orana na posebnem računu in ali so bili vsi stroški za volilno kampanjo poravnani s tega 

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

2- UGOTOVITVE 

Organizator, Jožef Kocon, je predložil poročilo računskemu sodišču 2. 11. 2004, kar je v 
Podpisanem roku9. Poročilo je v zgoščeni obliki prikazano v tabeli 1 v stolpcih 1 in 2. 

elano je v skladu z Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za 
v°lilno kampanjo10. 

^ Poročilu je organizator izkazal zbrana sredstva v znesku 539.305 tolarjev in porabljena 
sredstva v znesku 539.247 tolarjev. 

30 dni po dnevu glasovanja, 19. Člen ZVolK. 
Uradni list RS, št. 39/97. 
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Tabela 1 prikazuje v poročilu izkazane zneske in potrjene zneske, ki so pojasnjeni v točkah 
2.2.a in 2.2.b tega poročila. 

Tabela 1: Prikaz izkazanih in potrjenih zneskov iz poročila 

  v tolarjih 
Izkazani Vsota Vsota R ... Potrjeni 

ecenitev podcenitev az 1 a znesek 

(D (2) (3) (4) (5H3MO (6H2M5) 

°piS pOStavke precenitev pocenitev Razlika znesek 

Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 539.305 0 0 0 539.305 

Skupna višina porabljenih sredstev za volilno 0 28 562 510.685 
kampanjo 
Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo 
trikratno povprečno mesečno plačo na delavca v RS 0 0 0 0 0 
za to leto 
Skupna višina odobrenih posojil, ki presegajo 
trikratno povprečno mesečno plačo na delavca v RS 0 0 0 0 0 
za to leto 

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

Vir: zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja. 

2.1 Pravilnost zbiranja in izkazovanja zbranih sredstev za volilno kampanjo 

Organizator je zbrana sredstva iz zaključnega poročila v znesku 539.305 tolarjev pridobil 'z 

virov, kot je prikazano v tabeli 2. 

Tabela 2: Viri financiranja volilne kampanje 

Vir financiranja Znesek v tolarjih 

Prispevki pravnih oseb 100.000 

Prispevki fizičnih oseb 439.300 

Obresti pozitivnega stanja na posebnem računu 5 

Skupaj 539 305 
Vir: zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja. 

S preizkušanjem pravilnosti izkazovanja zbranih sredstev za volilno kampanjo in s 

preizkušanjem pravilnosti zbiranja sredstev smo ugotovili, da je organizator sredstva z3 

financiranje volilne kampanje v znesku 539.305 tolaijev pravilno zbral in zbrana sredstva v 

poročilu tudi pravilno izkazal. 

2.2 Pravilnost porabe in izkazovanja porabljenih sredstva za volilno kampanjo 

Organizator je porabljena sredstva iz zaključnega poročila v znesku 539.247 tolarjev porabil Z3 

stroške, kot je prikazano v tabeli 3. 
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Tabela 3: Stroški volilne kampanje 

.^ste stroškov Znesek v tolarjih 

Stroški tiskanja in razobešanja plakatov 86.040 

Otroški objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih 72.000 

Stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov 162.407 

Stroški tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala, ki se 214.600 
P°Šilja neposredno volivcem 

J^čni stroški 4.200 

^Skupaj 539.247 
V'r. zaključno porodilo o volilni kampanji organizatorja. 

2-2.a S preizkušanjem pravilnosti izkazovanja porabljenih sredstev za volilno kampanjo smo 
ugotovili, da je organizator v poročilu porabljena sredstva izkazal za 28.562 tolarjev previsoko 
(tabela 1, stolpec 5). 

^cenitev v znesku 28.562 tolarjev (tabela 1, stolpec 3) je nastala, 
ker je organizator med stroške uvrstil znesek 28.062 tolarjev, ki se nanaša na stroške 

mobitela, ki po času ne sodijo med stroške volilne kampanje in 
ker je bil znesek plačila dveh računov za 500 tolarjev višji od dejanskega zneska obeh 

izstavljenih računov. 

podlagi preizkusa pravilnosti izkazanega skupnega zneska porabljenih sredstev za volilno 
Kampanjo smo ugotovili, da bi moral organizator pravilno izkazati porabljena sredstva v 
^esku 510.685 tolarjev, kot je navedeno v tabeli 1 v stolpcu 6. 

2-2.b S preizkušanjem pravilnosti porabe sredstev smo ugotovili, da je organizator nepravilno 
P°rabil 170.709 tolarjev, 

* ker je s posebnega računa pokril stroške v znesku 28.062 tolarjev, ki se ne nanašajo na 
volilno kampanjo glede na čas nastanka stroškov, in je s tem ravnal v neskladju z 
2. členom ZVolK in 

ker je za 142.647 tolarjev presegel dovoljeno višino stroškov volilne kampanje, 

izračunano v skladu z 20. členom ZVolK, ki glede na število volilnih upravičencev v 
10. volilni enoti znaša 396.600 tolarjev na kandidata. 

2-3 Znesek delnega povračila stroškov volilne kampanje 

Poročilu Republiške volilne komisije je kandidat madžarske narodne skupnosti Jožef 
0c°n na volitvah dosegel uradni izid 1.831 glasov, kar je več kot šest odstotkov oddanih 

glasov v volilni enoti, zato je upravičen do delne povrnitve stroškov volilne kampanje, in sicer 
v višini 30 tolarjev za dobljeni glas. Glede na dosežen rezultat je organizator volilne kampanje 
Upravičen do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v znesku 54.930 tolarjev. Tako 
'zračunan znesek ne presega zneska porabljenih sredstev, ugotovljenega v točki 2.2 tega 
Poročila, zato je organizator upravičen do povrnitve stroškov volilne kampanje v navedenem 
^esku. 
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3. MNENJE 

Revidirali smo pravilnost financiranja volilne kampanje za kandidata Jožefa Kocona za 
poslanca državnega zbora - predstavnika madžarske narodnosti, katere organizator je bil 
kandidat sam. Preverili smo pravilnost izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji 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. 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. 

Revidiranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih določa Napotilo za 
izvajanje revizij". Revizijski postopki so obsegali pridobivanje, pregledovanje, analiziranje in 
presojanje podatkov o zbiranju in porabi sredstev za volilno kampanjo ter dokumentiranje 
revizijskih ugotovitev. 

3.1 Mnenje o izkazanih zneskih v zaključnem poročilu o volilni kampanji 

Jožef Kocon je kot organizator volilne kampanje za kandidata Jožefa Kocona za poslanca 
državnega zbora - predstavnika madžarske narodne skupnosti v letu 2004 v zaključnem 
poročilu porabljena sredstva izkazal za 28.562 tolaijev previsoko (ugotovitve iz točke 2.2.a). 

Zaradi napake, opisane v prejšnjem odstavku, zaključno poročilo o volilni kampanji, ki ga je 
predložil Jožef Kocon, kot organizator volilne kampanje za kandidata Jožefa Kocona za 
poslanca državnega zbora - predstavnika madžarske narodne skupnosti v letu 2004, po našem 
mnenju ne prikazuje pravilne višine zbranih in porabljenih sredstev (negativno mnenje). 

3.2 Mnenje o pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo 

Jožef Kocon kot organizator volilne kampanje za kandidata Jožefa Kocona za poslanca 
državnega zbora - predstavnika madžarske narodne skupnosti v letu 2004 sredstev za volilno 
kampanjo v znesku 170.709 tolarjev ni porabil pravilno, 

• ker je s posebnega računa pokril strošek v znesku 28.062 tolarjev, ki se časovno ne nanaša 
na volilno kampanjo, kar je v neskladju z 2. členom ZVolK (ugotovitve iz točke 2.2.b), in 

• ker je za 142.647 tolaijev prekoračil dovoljeni obseg sredstev za volilno kampanjo, kar je 
v neskladju z 20. členom ZVolK (ugotovitve iz točke 2.2.b). 

Zaradi nepravilnosti, opisanih v prejšnjem odstavku, Jožef Kocon kot organizator volilne 
kampanje za kandidata Jožefa Kocona za poslanca državnega zbora - predstavnika madžarske 
narodne skupnosti v letu 2004 po našem mnenju vseh sredstev za volilno kampanjo ni zbral in 
porabil v skladu s predpisi (negativno mnenje). 

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

naŠem mnenju ima Jožef Kocon glede na doseženi volilni izid in z revizijo potrjenim 
2|tesekom porabljenih sredstev za volilno kampanjo za izvedbo volitev poslancev državnega 
z ora v letu 2004 pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v znesku 54.930 tolaijev. 

Pravni pouk 

P°r°čila na podlagi tretjega odstavka 1. člena ZRacS-1 ni dopustno izpodbijati pred 
s°dišči ali drugimi državnimi organi. 

lg°r Šoltes, l.r. 
Seneralni 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 

MARIE POZSONEC 

ZA POSLANKO DRŽAVNEGA ZBORA 

V LETU 2004 

Številka: 1217-38/2004-13 

Ljubljana, 3. januarja 2005 
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!• uvod 

evizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje Mdrie Pozsonec za poslanko državnega 
ora smo izvedli na podlagi ZRacS-I, Zakona o volilni kampanji1 (v nadaljevanju: ZVolK) 

® Programa dela za izvrševanje revizijske pristojnosti Računskega sodišča Republike 
0venije v letu 20042. Sklep o izvedbi revizije je bil izdan 11. 11. 2004. 

1*1 Predstavitev organizatorja volilne kampanje 

y°lilno kampanjo za kandidate za poslance državnega zbora izvaja organizator volilne 
nipanje (v nadaljevanju: organizator), ki je odgovoren za zakonitost njenega poslovanja, 

rganizatorka volilne kampanje za kandidatko madžarske narodnosti Mario Pozsonec je bila 
®ria Pozsonec sama. 

Rganizatorka je morala najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja odpreti posebni račun za 
llno kampanjo (v nadaljevanju: posebni račun)3. Vsa finančna sredstva, ki jih 

Rganizatorka namenila ali dobila od drugih pravnih ali fizičnih oseb za financiranje volilne 
Spanje, je morala zbrati na posebnem računu. Tudi vse stroške volilne kampanje mora 

P°ravnavati izključno s tega računa. Posebni račun mora zapreti4 najkasneje v treh mesecih po 
evu glasovanja. Mšria Pozsonec je odprla posebni račun 19. 8. 2004 pri Novi ljubljanski 

ar"a d- d., Ljubljana, to je pravočasno. Posebni račun je zaprla 18. 10. 2004. 

Zgovorna oseba je bila Maria Pozsonec. 

*•2 Predstavitev revizije 

Jv 
^met revizije je zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorke volilne kampanje za 

tVe poslancev državnega zbora, ki so bile 3. 10. 2004. Težišče revizije je bilo na 
Preverjanju pravilnosti izkazanih porabljenih sredstev za volilno kampanjo. 

Cilj revizije pravilnosti financiranja volilne kampanje je bil izrek mnenja o 

Pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji (v nadaljevanju: poročilo), 
Pravilnostj zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo ter 
višini delnega povračila stroškov volilne kampanje. 

^evizijo smo načrtovali in izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK in ki daje razumno 
gotovilo za presojo pravilnosti financiranja volilne kampanje. Pri tem smo upoštevali 
°čila omenjenega zakona glede obsega preverjanja, po katerem moramo preizkusiti 

višino zbranih in porabljenih sredstev volilne kampanje, 
ali je organizatorka pridobila in uporabila sredstva za volilno kampanjo v skladu z zakonom, 
a'i so podatki, ki jih je organizatorka navedla v poročilih, ki jih določa ZVolK, točni. 

j Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97. 
J 3104-1/2004-21, z dne 18. 10. 2004. 
4 IR C'6n (najkasneje 19. 8. 2004). 8- Člen ZVolK (do vključno 3. I. 2005). 
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• višino delrifega povračila stroškov volilne kampanje, do katere je po ZVolK upravičena 
organizatorka. 

1.2.1 Zbrana sredstva 

Zbrana sredstva za volilno kampanjo so v skladu z ZVolK in Zakonom o političnih strankah 
(v nadaljevanju: ZPolS) vsi prispevki, zbrani na posebnem računu, in vsi popusti a'1 

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 nC 

smejo presegati desetkratne povprečne mesečne plače na delavca v Republiki Sloveniji ^ 
preteklo leto. Državni organi, javni zavodi, javna podjetja, organi lokalnih skupnosti, 
humanitarne organizacije, verske skupnosti kot tudi gospodarske družbe, v katerih je vložen 
javni kapital v višini najmanj 50 odstotkov, volilne kampanje ne smejo financirati- 
Prepovedano je tudi pridobivanje sredstev iz prispevkov tujih zasebnikov, fizičnih in pravnih 
oseb, iz prihodkov od premoženja stranke iz tujine, iz volil in daril iz tujine oziroma vsakrŠn0 

drugo pridobivanje sredstev ali opravljanje storitev iz tujine. 

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 in ZPolS. 

1.2.2 Porabljena sredstva 

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 kampanje6. 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 
državnega zbora, 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 kampanje7, ki se lahko začne najprej 30 dni pr®^ 
dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja. Volilna kampanja 
za volitve poslancev državnega zbora seje začela 3.9.2004 in končala 1. 10.2004 ob 24.00 uri. 

s Uradni list RS, št. 62/94, 70/00 in 51/02. 
6 1. člen ZVolK. 
7 Prvi odstavek 2. člena ZVolK. 
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^ed stroške volilne kampanje8, ki so potrebni za izvedbo volilne kampanje za kandidata 
0z'r°ma 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 n 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. 

*•2.3 Delno povračilo stroškov volilne kampanje 

^•"ganizatoiji, katerih listam so pripadli mandati za poslance, imajo v skladu z 21. členom 
volK pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v znesku 60 tolarjev na dobljeni glas 

Iz sredstev državnega proračuna. 

Pravico do delne povrnitve stroškov volilne kampanje imajo tudi organizatoiji, čigar listi 

Kandidatov niso pripadli mandati za poslance v državnem zboru, je pa lista dobila najmanj 
odstotkov glasov od skupnega števila oddanih glasov v volilni enoti ali najmanj 2 odstotka od 

kupnega števila oddanih glasov v vsej državi, in sicer znesek 30 tolaijev za vsak dobljeni glas. 

^ °beh primerih znesek povrnjenih stroškov ne sme presegati zneska porabljenih sredstev, 
razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča. 

izračunu delnega povračila stroškov volilne kampanje kandidatov italijanske in madžarske 
narodnosti se smiselno uporabljajo določila 21. člena ZVolK. 

*•2.4 Omejitve pri izvedbi revizije 

Paradi določb 19. člena ZVolK ne moremo v celoti potrditi popolnosti izkazanih zneskov v 

pljučnem poročilu in tudi ne, ali so bila vsa sredstva, namenjena za volilno kampanjo, 
rana na posebnem računu in ali so bili vsi stroški za volilno kampanjo poravnani s tega 

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

17 a člen ZVolK. 



2. UGOTOVITVE 

Organizatorka M£ria Pozsonec je predložila poročilo računskemu sodišču 2. 11. 2004, to je v 
predpisanem roku.9 Poročilo je v zgoščeni obliki prikazano v tabeli 1 v stolpcih 1 in 2- 
Izdelano je v skladu z Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih z3 

volilno kampanjo10. 

V poročilu organizatorka izkazuje, da je zbrala sredstva v znesku 228.000 tolarjev in porabila 
sredstva v znesku 227.102 tolaijev. 

Tabela 1 prikazuje v poročilu izkazane in potrjene zneske, ki so pojasnjeni v točkah 2.1 in 

2.2 tega poročila. 

Tabela 1: Prikaz izkazanih in potrjenih zneskov iz poročila 
  v tolarjih 

. Izkazani Vsota Vsota D ... Potrjeni Opis postavke znesek v precenjtev podcenitev R»*»ika 

 (1) (2) (3) (4) (SM3H*) (6M2)-(S>_ 

Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 228.000 0 0 0 228.000 

Skupna višina porabljenih sredstev za volilno ^7 102 0 0 0 227 102 
kampanjo 
Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo 
trikratno povprečno mesečno plačo na delavca v RS 0 0 0 0 0 
za to leto 
Skupna višina odobrenih posojil, ki presegajo 
trikratno povprečno mesečno plačo na delavca v RS 0 0 0 0 0 
za to leto 

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

Vir: zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja. 

2.1 Pravilnost zbiranja in izkazovanja zbranih sredstev za volilno kampanjo 

Organizatorka je vso volilno kampanjo financirala iz lastnih sredstev, ki jih je prenesla na 
posebni račun za volilno kampanjo. 

Na podlagi preizkusa pravilnosti izkazanega skupnega zneska zbranih sredstev za volilno 
kampanjo smo ugotovili, da je organizatorka pravilno zbrala sredstva za financiranje volilne 
kampanje in zbrana sredstva v znesku 228.000 tolaijev v poročilu pravilno izkazala. 

9 30 dni po dnevu glasovanja. 19. člen ZVolK. 
10 Uradni list RS, št. 39/97. 
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2-2 Pravilnost porabe in izkazovanja porabljenih sredstva za volilno kampanjo 

Organizatorka je porabljena sredstva iz zaključnega poročila v znesku 227.102 tolaijev 
Porabila za stroške, kot je prikazano v tabeli 3. 

Tabela 3: Stroški volilne kampanje 

_^ste stroškov Znesek v tolarjih 

broški tiskanja in razobešanja plakatov 83.640 

Otroški tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala, ki se 136.862 
P°šilja neposredno volivcem 

J^čni stroški 6.600 

Jjj^paj   227.102 

^'jufino poročilo o volilni kampanji organizatorja. 

podlagi preizkusa pravilnosti izkazanega skupnega zneska porabljenih sredstev za volilno 
J^tttpanjo smo ugotovili, da je organizatorka pravilno porabila sredstva za financiranje volilne 
Spanje in porabljena sredstva v poročilu pravilno izkazala v znesku 227.102 tolaijev. 

2-3 Znesek delnega povračila stroškov volilne kampanje 

Poročilu Republiške volilne komisije je bila kandidatka madžarske narodne skupnosti Mžria 
ozsonec izvoljena za poslanko državnega zbora - predstavnico madžarske narodnosti, zato je 

upravičena do delne povrnitve stroškov volilne kampanje. Dobila je 2.416 glasov volivcev, zato 
•|e upravičena do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v znesku 144.960 tolaijev. Tako 

Vračunan znesek ne presega zneska porabljenih sredstev, ugotovljenega v točki 2.2 tega 
Poročila, zato je organizatorka upravičena do povrnitve stroškov volilne kampanje v 

Navedenem znesku. 

3- Mnenje 

Revidirali smo pravilnost financiranja volilne kampanje za kandidatko Mžrio Pozsonec za 
Poslanko državnega zbora - predstavnico madžarske narodnosti, katere organizatorka je bila 

andidatka sama. Preverili smo pravilnost izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji ter 
Pravilnost zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo. Ugotovili smo tudi višino delnega 
Povračila stroškov volilne kampanje, do katere je upravičena organizatorka v skladu z 

• členom ZVolK. Revizijo smo izvedli v obsegu, ki ga določa ZVoIK, po katerem imamo 
0rTlejene pristojnosti pri preverjanju zbranih in porabljenih sredstev, kot izhaja iz točke 1.2. 

. ev»diranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih določa Napotilo za 
Ovajanje revizij". Revizijski postopki so obsegali pridobivanje, pregledovanje, analiziranje in 
Posojanje podatkov o zbiranju in porabi sredstev za volilno kampanjo ter dokumentiranje 
revizijskih ugotovitev. 

Uradni list RS. št. 41/01. 
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3.1 Mnenje o izkazanih zneskih v zaključnem poročilu o volilni kampanji 

Zaključno poročilo Mžirie Pozsonec o volilni kampanji za kandidatko Mšrio Pozsonec za 
poslanko državnega zbora v letu 2004 v vseh pomembnih pogledih izkazuje pravilno višin0 

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 zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo 

M&ria Pozsonec je kot organizatorka volilne kampanje za kandidatko Mirio Pozsonec z3 

poslanko državnega zbora - predstavnico madžarske narodne skupnosti v letu 2004 po našem 
mnenju v vseh pomembnih pogledih pravilno, torej v skladu s predpisi, zbrala in porabila 
sredstva za volilno kampanjo (pozitivno mnenje). 

33 Mnenje o višini delnega povračila stroškov volilne kampanje 

Po našem mnenju ima Mžria Pozsonec glede na doseženi volilni izid in z revizijo potrjenim 
zneskom porabljenih sredstev za volilno kampanjo za izvedbo volitev poslancev državnega 
zbora v letu 2004 pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v znesku 144.960 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 
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Računsko sodišče 3 

Republike Slovenije ^ 
    I J 

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 

FRANCA VIDA 

ZA POSLANCA DRŽAVNEGA ZBORA 

V LETU 2004 

Številka: 1217-40/2004-14 

Ljubljana, 31. decembra 2004 
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1. UVOD 

Revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje Franca Vida za poslanca državnega zbora 
smo izvedli na podlagi ZRacS-1, Zakona o volilni kampanji1 (v nadaljevanju: ZVolK) 10 

Programa dela za izvrševanje revizijske pristojnosti Računskega sodišča Republike SloveniJe 

v letu 20042. Sklep o izvedbi revizije je bil izdan 11. 11. 2004. 

1.1 Predstavitev organizatorja volilne kampanje 

Volilno kampanjo za kandidate za poslance državnega zbora izvaja organizator volilne 

kampanje (v nadaljevanju: organizator), ki je odgovoren za zakonitost poslovanja. Organizator 

volilne kampanje za kandidata madžarske narodnosti Franca Vida je bil Franc Vida. 

Organizator je moral najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja odpreti posebni račun 23 

volilno kampanjo (v nadaljevanju: posebni račun)3. Vsa finančna sredstva, ki jih organizator 

nameni ali dobi od drugih pravnih ali fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, mora 
zbrati na posebnem računu. Tudi vse stroške volilne kampanje mora poravnavati izključno s 
tega računa. Posebni račun mora zapreti4 najkasneje v treh mesecih po dnevu glasovanja- 
Franc Vida je odprl posebni račun 19. 8. 2004 pri SKB banki d. d., Ljubljana, to je pravočasno- 
Med izvajanjem revizije posebnega računa še ni zaprl. Zapreti ga mora do 3. 1. 2005. 

Odgovorna oseba organizatorja je bil Franc Vida. 

1.2 Predstavitev revizije 

I 
Predmet revizije je zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja volilne kampanje z3 

volitve poslancev državnega zbora, ki so bile 3. 10. 2004. Težišče revizije je bilo 
preverjanju pravilnosti izkazanih porabljenih sredstev za volilno kampanjo. 

Cilj revizije pravilnosti financiranja volilne kampanje je bil izrek mnenja o 

• pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji (v nadaljevanju: poročilo), 
• pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo ter 
• višini delnega povračila stroškov volilne kampanje. 

Revizijo smo načrtovali in izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK in ki daje razum110 

zagotovilo za presojo pravilnosti financiranja volilne kampanje. Pri tem smo upošteval' 
določila omenjenega zakona glede obsega preverjanja, po katerem 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 upraviči 

organizator. 

1 Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97. 
1 Št. 3104-1/2004-21, z dne 18. 10. 2004. 
1 18. Člen ZVolK (najkasneje 19. 8. 2004). 
4 18. Člen ZVolK (do vkljuCno 3. 1. 2005). 
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1*2.1 Zbrana sredstva 

Obrana sredstva za volilno kampanjo so v skladu z ZVolK in Zakonom o političnih strankah5 

vv nadaljevanju: ZPolS) vsi prispevki, zbrani na posebnem računu, in vsi popusti ali 
0PK>stitve 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 desetkratne povprečne mesečne plače na delavca v Republiki Sloveniji za 
Poteklo leto. Državni organi, javni zavodi, javna podjetja, organi lokalnih skupnosti, 

Urnanitarne organizacije, verske skupnosti kot tudi gospodarske družbe, v katerih je vložen 
j^Vn' kapital v višini najmanj 50 odstotkov, volilne kampanje ne smejo financirati. 

reP°vedano je tudi pridobivanje sredstev iz prispevkov tujih zasebnikov, fizičnih in pravnih 
®seb, iz prihodkov od premoženja stranke iz tujine, iz volil in daril iz tujine oziroma vsakršno 
mgo pridobivanje sredstev ali opravljanje storitev iz tujine. 

^vilnost 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 
2 določili ZVolK in ZPolS. 

1-2.2 Porabljena sredstva 

^rabljena sredstva za volilno kampanjo so vsi plačani in neplačani stroški volilne kampanje, 
*'juČno z danimi popusti ali oprostitvami plačil, ki jih odobrijo izvajalci storitev oziroma 

Prodajalci izdelkov. 

_ troški volilne kampanje so glede na določila ZVolK opredeljeni po namenu, času in vrsti. 
arnen je določen z zakonsko opredelitvijo volilne kampanje6. 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 
rzavnega zbora, 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 kampanje7, ki se lahko začne najprej 30 dni pred 
^v°m glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja. Volilna kampanja 
23 volitve poslancev državnega zbora se je začela 3.9.2004 in končala 1.10.2004 ob 24.00 uri. 

^ed stroške volilne kampanje8, ki so potrebni za izvedbo volilne kampanje za kandidata 
tiroma za listo kandidatov, ZVolK uvršča 

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

6 yradni list RS, št. 62/94, 70/00 in 51/02. 
,' ■ Člen ZVolK. 
, yrvi odstavek 2. Člena ZVolK. 

l7-a Člen ZVolK. 
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• 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 sredstev za volilno kampanjo in izkazovanja stroškov volilne 
kampanje. Revizijsko delo je bilo opravljeno tako, da smo pri vsakem strošku, vključno s popusti 
ali oprostitvami plačil, preizkušali točnost, obstoj in skladnost z določili ZVolK in ZPolS. 

1.2.3 Delno povračilo stroškov volilne kampanje 

Organizatorji, katerih listam so pripadli mandati za poslance, imajo v skladu z ZVolK pravico 
do povrnitve stroškov volilne kampanje v znesku 60 tolarjev na dobljeni glas iz sredstev 
državnega proračuna. 

Pravico do delne povrnitve stroškov volilne kampanje imajo tudi organizatorji, čigar listi 
kandidatov niso pripadli mandati za poslance v državnem zboru, je pa lista dobila najmanj 
6 odstotkov glasov od skupnega števila oddanih glasov v volilni enoti ali najmanj 2 odstotka od 
skupnega števila oddanih glasov v vsej državi, in sicer znesek 30 tolaijev za vsak dobljeni glas. 

V obeh primerih znesek povrnjenih stroškov ne sme presegati zneska porabljenih sredstev, 
razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča. 

Pri izračunu delnega povračila stroškov volilne kampanje kandidatov italijanske in madžarske 
narodnosti se smiselno uporabljajo določila 21. člena ZVolK. 

1.2.4 Omejitve pri izvedbi revizije 

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

9 19. Člen ZVolK. 
10 18. Člen ZVolK. 
"18. in 24.a Člen ZVolK. 
11 19. Člen ZVolK. 
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Zaradi navedenih omejitev ne moremo v celoti potrditi popolnosti izkazanih zneskov za 
ce'°tno obdobje, v katerem je posebni račun odprt, in tudi ne, ali so bila vsa sredstva, 
namenjena za volilno kampanjo, zbrana na posebnem računu in ali so bili vsi stroški za 
v°Hlno kampanjo poravnani s tega računa. Preizkusili smo le pravilnost in točnost zneskov, ki 
so navedeni v poročilu. 

2- UGOTOVITVE 

Poročilo je Franc Vida kot organizator predložil računskemu sodišču 13. 10. 2004, kar je v 
predpisanem roku13. Poročilo ni izdelano v skladu z Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in 
P°rabljenih sredstvih za volilno kampanjo14, saj je v poročilu organizator poročal le o 
Porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. V tabeli 1 prikazujemo poročilo, kot ga predpisuje 

redba o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, v katerem 
v stolpcu 2 prikazujemo le porabljena sredstva za volilno kampanjo, o katerih je organizator 
poročal. 

Poročilu organizator ni izkazal zbranih sredstev, izkazal pa je porabljena sredstva v znesku 
•408 tolaijev. Do roka oddaje poročila je organizator zbral vsa potrebna sredstva za kritje 

stroškov volilne kampanje. 

Tabela 1 prikazuje izkazane zneske porabljenih sredstev za volilno kampanjo v poročilu in 
Potrjene zneske, ki so pojasnjeni v točkah 2.1.a in 2.2.a tega poročila. 

Tabela 1: Prikaz izkazanih in potrjenih zneskov iz poročila 
 v tolarjih 

°Pis postavke Vsota 

(D 

Izkazani . . Vsota VMMa n ... znesek v   , Razlika 
poročilu Prece,utev podcenitev 

(2) (3) (4) (5M3M4) 

Potrjeni 
znesek 

(6K2M5) 

Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 

Skupna višina porabljenih sredstev za volilno 
kampanjo 
Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo 

ratno povprečno mesečno plačo na delavca v RS 
23 to leto 
Skupna višina odobrenih posojil, ki presegajo 
" ratno povprečno mesečno plačo na delavca v RS 

M to leto 
Skupni znesek odloženih plačil, če višina plačila 
Posega znesek iz I. točke poročila, čas odloga pa je 

JaU«od30dni 

99.408 7.200 3.880 3.320 

109.219 

96.088 

0 

^'r- zaključno poročilo o volilni kampanji organizatotja. 

u c'n' P° dnevu glasovanja, 19. člen ZVolK. radni list RS, št. 39/97. 
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2.1 Pravilnost zbiranja in izkazovanja zbranih sredstev za volilno kampanjo 

Na podlagi izvedene revizije smo ugotovili, da je organizator zbral sredstva za volilno 
kampanjo v znesku 109.219 tolarjev, in sicer iz virov, kot prikazujemo v tabeli 2. 

Tabela 2: Viri financiranja volilne kampanje 

Vir financiranja    Znesek v tolarjih^ 

Prispevki pravnih oseb 25.000 

Lastni prispevki organizatorja 84.208 

Obresti pozitivnega stanja na posebnem računu 11 

Skupaj  109.219  
Vir: zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja. 

2.1.a S preizkušanjem pravilnosti zbiranja sredstev smo ugotovili, daje organizator nepravilno 
zbral sredstva v znesku 8.208 tolaijev, saj je poravnal računa za oglaševanje in predvolilni 
shod iz lastnih sredstev in ne s posebnega računa. Organizator je navedena sredstva 
nepravilno zbral, ker jih ni zbral na posebnem računu ter s tem ravnal v nasprotju z 
18. členom ZVolK. 

2.1.b Na podlagi preizkusa višine zbranih sredstev za volilno kampanjo smo ugotovili, daje 
organizator zbral sredstva v znesku 109.219 tolarjev, kot je navedeno v tabeli 1 v stolpcu 6. 

2.2 Pravilnost porabe in izkazovanja porabljenih sredstev za volilno kampanjo 

Organizatorje porabljena sredstva iz zaključnega poročila v znesku 99.408 tolarjev porabil za 
stroške, kot jih prikazujemo v tabeli 3. 

Tabela 3: Stroški volilne kampanje 

Vrste stroškov Znesek v tolarjih 

Stroški objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih 87.600 

Stroški tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala, ki se 7.200 
pošilja neposredno volivcem 

Stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov 4.608 ^ 

Skupaj    99.408 ^ 
Vir: zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja. 

2.2.a S preizkušanjem pravilnosti izkazovanja porabljenih sredstev za volilno kampanjo smo 
ugotovili, daje organizator v poročilu porabljena sredstva izkazal za 3.320 tolarjev previsoko 
(v tabeli 1, stolpec 5), 

• ker je med stroške uvrstil tudi znesek 7.200 tolarjev za razpošiljanje predvolilnega 
materiala, za katerega pa ni predložil revizijskih dokazov (v tabeli 1, stolpec 3) in 

• ker med stroški ni izkazal zneska 3.880 tolarjev, ki se nanaša na stroške vodenja posebnega 
računa (v tabeli 1, stolpec 4). 
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^•2-b S preizkušanjem pravilnosti porabe sredstev smo ugotovili, daje organizator nepravilno 
P°rabil 19.816 tolaijev, 

ker stroškov volilne kampanje v znesku 8.208 tolaijev ni poravnal s posebnega računa ter s 
tem ravnal v nasprotju z 18. členom ZVolK; 

ker je s posebnega računa dvignil gotovino v znesku 11.608 tolaijev, za kar pa ni predložil 

dokazila, da so bila sredstva porabljena za stroške volilne kampanje, kar je v nasprotju s 
I7a. členom ZVolK. 

2 2 
;c Na podlagi preizkusa pravilnosti izkazanega skupnega zneska porabljenih sredstev za 

Q°'ilno kampanjo smo ugotovili, da bi moral organizator izkazati porabljena sredstva v znesku 
•088 tolaijev, kot je navedeno v tabeli 1 v stolpcu 6. 

^•3 Znesek delnega povračila stroškov volilne kampanje 

f° Poročilu Republiške volilne komisije o izidu rednih volitev poslancev v državni zbor15 je 
^didat madžarske narodne skupnosti Franc Vida na volitvah dobil skupaj 1.506 glasov, kar 

znaša 17,31 odstotka oddanih glasov v volilni enoti. Glede na dosežen rezultat je organizator 
^olilne kampanje upravičen do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v znesku 

•180 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 
v°lilne kampanje v omenjenem znesku. 

3- Mnenje 

Revidirali smo pravilnost financiranja volilne kampanje za kandidata Franca Vida, kandidata 
^ Poslanca državnega zbora - predstavnika madžarske narodnosti, katere organizator je bil 

^didat sam. Preverili smo pravilnost v poročilu o volilni kampanji izkazanih zneskov ter 
Pravilnost zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo. Ugotovili smo tudi višino delnega 
Popačila stroškov volilne kampanje, do katere je upravičen organizator v skladu z 21. členom 

olK. Revizijo smo izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK, po katerem imamo omejene 

Pnstojnosti pri preveijanju zbranih in porabljenih sredstev, kot izhaja iz točke 1.2. 

^evidiranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih določa Napotilo za 
Ovajanje revizij16. Revizijski postopki so obsegali pridobivanje, pregledovanje, analiziranje in 
Pfesojanje podatkov o zbiranju in porabi sredstev za volilno kampanjo ter dokumentiranje 
revizijskih ugotovitev. 

U Oradni list RS, št. 112/04. 
Uradnilist RS, št. 41/01. 
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3.1 Mnenje o izkazanih zneskih v zaključnem poročilu o volilni kampanji 

Franc Vida je kot organizator volilne kampanje za kandidata za poslanca državnega zbora v 
letu 2004 v zaključnem poročilu 

• poročal le o porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, ne pa tudi o zbranih sredstvih za 
volilno kampanjo, kar ni v skladu z Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih 
sredstvih za volilno kampanjo (ugotovitve iz točke 2), 

• porabljena sredstva izkazal za 3.320 tolarjev previsoko (ugotovitve iz točke 2.2.a). 

Zaradi napak in nepravilnosti, opisanih v prejšnjem odstavku, zaključno poročilo o volilni 
kampanji, ki ga je predložil Franc Vida kot organizator volilne kampanje za poslanca državnega 
zbora - predstavnika madžarske narodne skupnosti v letu 2004, po našem mnenju ni izdelano v 
skladu s predpisi in ne prikazuje pravilne višine porabljenih sredstev (negativno mnenje). 

3.2 Mnenje o pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo 

Franc Vida kot organizator volilne kampanje za kandidata Franca Vido za poslanca državnega 
zbora - predstavnika madžarske narodne skupnosti v letu 2004 

• ni pravilno zbral in porabil sredstev za volilno kampanjo v znesku 8.208 tolaijev, ker 
stroškov volilne kampanje ni poravnal s posebnega računa, kar je v nasprotju z 18. členom 
ZVolK (ugotovitve iz točke 2.1 .a in 2.2.b), 

• ni pravilno porabil sredstev za volilno kampanjo v znesku 11.608 tolaijev, ker je s posebnega 
računa dvignil gotovino, ni pa predložil dokazila, da so bila sredstva porabljena za stroške 
volilne kampanje, kar je v nasprotju s 17a. členom ZVolK (ugotovitve iz točke 2.2.b). 

Zaradi nepravilnosti, opisanih v prejšnjem odstavku, Franc Vida kot organizator volilne 
kampanje za poslanca državnega zbora - predstavnika madžarske narodne skupnosti v letu 
2004 po našem mnenju sredstev za volilno kampanjo ni zbral in porabil v skladu s predpisi 
(negativno mnenje). 

3.3 Mnenje o višini delnega povračila stroškov volilne kampanje 

Po našem mnenju ima Franc Vida glede na doseženi volilni izid in z revizijo potrjeni znesek 
porabljenih sredstev za volilno kampanjo za izvedbo volitev poslancev državnega zbora v letu 
2004 pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v znesku 45.180 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 

poročevalec, št. 1 130 7. januar 
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