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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. 

n 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka 

dodano vrednost vam sporočamo podatke- 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR 01100-8450000512 

urad"10 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo 
pisno informacijo posameznim naročniko 

Uredništvo Poroče^10 



DELOVNO TELO 

ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO IN ŠPORT 

ločilo 

OK OBRAVNAVI MEDNARODNE RAZISKAVE 

»TRENDOV ZNANJA MATEMATIKE IN 

Naravoslovja, timss 2003 

137- |v 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
državni zbor 

Odbor za kulturo. Šolstvo in Sport 

Številka: 600-01/89-1/245 
Ljubljana, 22. februarja 2005 

i , 1 .&£.?! p i ^ 

Na podlagi 32 člena in prvega odstavka 42. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije daje Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za kulturo, 
šolstvo in šport kot matično delovno telo naslednje 

Poročilo 
ob obravnavi Mednarodne raziskave trendov znanja matematike in 

naravoslovja, TIMSS 2003 

Odbor za kulturo, šolstvo in šport je na 2. redni seji 18. februarja 2005 obravnaval 
Mednarodno raziskavo trendov znanja matematike in naravoslovja, TIMSS 2003, ki 
je bila Odboru posredovana s strani Ministrstva za šolstvo in šport. 

*0rii 
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DELOVNO TELO 

ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO IN SPORT 

Minister za šolstvo in šport dr. Milan Zver je uvodoma povedal, da na področju 
šolstva obstaja več mednarodnih raziskav - kot sta npr. TIMSS za področje 
osnovnega šolstva in PISA za področje srednjega šolstva. 
Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja, TIMSS 2003, 
kaže raven in trende znanja osnovnošolcev. Njeni rezultati so javno dostopni, zato 
izsledke poleg državnih institucij pripravljajo tudi v strokovni in civilni javnosti. Prve 
analize kažejo, da je treba izboljšati predvsem kvaliteto pedagoškega procesa, zato 
bodo na Ministrstvu pripravili celovito analizo stanja na področju osnovnega, 
srednjega in višjega šolstva, ki bo vključevala tudi predloge ukrepov za dvig kvalitete 
izobraževanja. 

Direktor Pedagoškega inštituta dr. Zoran Pavlovič je pojasnil, da bo Pedagoški 
inštitut v bližnji prihodnosti organiziral mednarodno konferenco, na kateri bo 
obravnavana tudi Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja, 
TIMSS 2003, nato pa predal besedo svoji sodelavki, mag. Barbari Japelj, ki je 
predstavila izsledke Mednarodne raziskave. Povedala je, da je TIMSS 2003 že tretja 
mednarodna raziskava osnovnošolskega izobraževanja na ravni 9- in 13-letnih 
učencev, katere namen je omogočiti sodelujočim državam, da ugotovijo mednarodno 
primerljivo raven znanja svojih šolarjev iz matematičnih in naravoslovnih vsebin, ki 
se jih imajo priložnost naučiti v šoli, hkrati pa je pokazatelj tudi drugih dejavnikov, kot 
je npr. uspešnost šol. Slovenija je sodelovala v vseh treh raziskavah TIMSS in bo 
tudi v naslednji, ki bo leta 2007. 
Iz raziskave TIMSS 2003 izhaja predvsem, da nivo znanja slovenskih šolarjev 
zaostaja za večino razvitih držav ter da se v primerjavi s prejšnjima raziskavama ne 
viša. Nasprotno pa je samopodoba slovenskih šolarjev o svojem znanju izredno 
dobra ter da se njihovo veselje do učenja iz raziskave v raziskavo zmanjšuje. 

Članice in člani Odbora so v razpravi izrazili zaskrbljenost nad nizko stopnjo znanja 
slovenskih šolarjev in menili, da je treba področju vzgoje in izobraževanja v 
prihodnosti nameniti več pozornosti, če želimo biti na znanju temelječa družba. 
Izrazili so dvom v mednarodno primerljivost vzorcev in učnih načrtov sodelujočih 
držav. 
Z zaskrbljenostjo so opozorili na izredno nizek odstotek slovenskih šolarjev, ki 
dosegajo mejnike najvišje in visoke ravni matematičnega in naravoslovnega znanja, 
saj so precej nižji kot v drugih evropskih državah, hkrati pa je samopodoba 
slovenskih otrok na zelo visoki ravni. Menili so, da je treba vzpodbujati ustvarjalnost 
in logično razmišljanje otrok ter jim privzgojiti pozitivne vrednote. 

Minister za šolstvo in šport dr. Milan Zver je na pomisleke Članic in članov Odbora 
odgovoril, da je vzorčenje v tovrstnih raziskavah opravljeno korektno, da pa rezultati 
niso vedno dejanski odraz količine in kvalitete znanja. Povedal je, da se na področju 
osnovnošolske zakonodaje pripravljajo manjše spremembe, predvsem v smeri 
izboljšanja devetletke ter debirokratizacije šolskega sistema. 
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DELOVNO TELO 

ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO IN ŠPORT 

Po končani razpravi je Odbor sprejel naslednja 

sklepa 

1. Odbor za kulturo, šolstvo in šport se je seznanil z Mednarodno raziskavo 
trendov znanja matematike in naravoslovja, TIMSS 2003 in pri tem ocenjuje, da 
so rezultati Mednarodne raziskave zaskrbljujoči, predvsem pa še zdaleč ne 
dosegajo pričakovanih. 
Odbor z zaskrbljenostjo ocenjuje, da je primanjkljaj znanja slovenskih učencev 
v primerjavi z učenci večine evropskih držav velik, še precej večji pa je 
zaostanek za nekaterimi azijskimi državami. 
Odbor ocenjuje, da rezultati Mednarodne raziskave kažejo veliko zaostajanje 
za temeljnim ciljem slovenskega šolstva, ki se glasi, da smo na znanju 
temelječa družba, in da je s tem ogrožena osnova za učinkovit razvoj 
Slovenije. 

2. Odbor za kulturo, šolstvo in šport predlaga Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da Mednarodno raziskavo trendov znanja matematike in 
naravoslovja, TIMSS 2003, obravnava na seji Državnega zbora in na podlagi 
237. člena Poslovnika Državnega zbora sprejme naslednji sklep: 

Vlada Republike Slovenije naj poroča Državnemu zboru Republike Slovenije 
o izvrševanju osnovnošolske zakonodaje v luči rezultatov Mednarodne 
raziskave trendov znanja matematike in naravoslovja, TIMSS 2003. 
Poročilo naj vsebuje primerjalno analizo slovenskega šolskega sistema in 
družbene klime z mednarodno najuspešnejšimi šolskimi sistemi, s katero bi 
ugotovili vzroke "trajnih" zaostankov v primerljivem znanju, v njem pa naj 
bodo predstavljeni tudi ukrepi, katere bo Vlada sprejela za izboljšanje stanja 
na tem področju in bi pripomogli k zmanjšanju deficita znanja. 
Vlada Republike Slovenije naj poročilo s primerjalno analizo in predlogi 
ukrepov pripravi v enem letu. 

Marija Pečjak Ferlež, l.r. Jože Tanko, l.r. 
Sekretarka Odbora Predsednik 
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Revizijska poročila 

Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje SEG - Stranke 

ekoloških gibanj Slovenije za poslance Državnega zbora Republike Slovenije 
l letu 2004 

Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Socialne 

^eralne stranke za poslance Državnega zbora Republike Slovenije v letu 2004 

Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Zelenih 

j'ovenije za poslance Državnega zbora Republike Slovenije v letu 2004 
revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje liste kandidatov 

jj as žensk Slovenije - GŽS, Zveza za primorsko-ZZP, Zveza neodvisnih 

Slovenije - ZNS, Nova demokracija Slovenije - NDS za poslance Državnega 
*Pora Republike Slovenije v letu 2004 

revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje liste kandidatov 

^Podjetno Slovenijo za poslance Državnega zbora Republike Slovenije v letu 

Revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Naprej 

j'ovenija za poslance Državnega zbora Republike Slovenije v letu 2004 
revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje samostojnega 

kandidata Štefana Hudobivnika za poslanca Državnega zbora Republike 

i,0yenije v letu 2004 
revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Junijske liste za 

geslance Državnega zbora Republike Slovenije v letu 2004 

revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Stranke 

,'°venskega naroda za poslance Državnega zbora Republike Slovenije v letu 

rS 4 

revizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Demokratske 

2^rke Slovenije za poslance Državnega zbora Republike Slovenije v letu 

^■zijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Združenih za 
amostojno in pravično Slovenijo - Združeni za poslance Državnega zbora 

Republike Slovenije v letu 2004 

Su9^sl<0 Poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Mihaela 
lijaka za poslanca Državnega zbora Republike Slovenije v letu 2004 

®vizijsko poročilo o pravilnosti financiranja volilne kampanje Marka Breclja 

Poslanca Državnega zbora Republike Slovenije v letu 2004 

lrripa 9l cirugega odstavka 24.b člena zakona o volilni Slovenije, o pravilnosti financiranja volilne kampanje 
r®vj2ji J1 (Ur. lisi RS, št. 62/94 in 17/97) objavljamo za poslance iz Državnega zbora v letu 2004. |!>Ka DnrniKila Do,X|ir,c-l,o^.o cnHičoo D o rs , , k I i L- o Poročila Računskega sodišča Republike 
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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 

SEG - STRANKE EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE 

ZA POSLANCE DRŽAVNEGA ZBORA 

V LETU 2004 

Številka: 1217-26/2004-19 

Ljubljana, 31. marca 2005 

poročevalec, št. 22 
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1. UVOD 

Revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje SEG - Stranke ekoloških gibanj 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 16. 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 listo kandidatov stranke SEG - Stranka ekoloških gibanj 
Slovenije za poslance državnega zbora je bila Stranka ekoloških gibanj Slovenije. 

Organizator je moral najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja odpreti posebni račun za 
v°lilno 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. 

Stranka ekoloških gibanj Slovenije je pravočasno odprla posebni račun 19. 8. 2004 pri Abanki 
^ipa, d. d., Ljubljana. Med izvajanjem revizije posebnega računa še ni zaprla. Zapreti bi ga 
korala do 3. 1. 2005. Po naknadnem dokazilu smo ugotovili, daje bil posebni račun zaprt šele 

2. 2005. 

Odgovorna oseba organizatoija je bil Karel Lipič, generalni sekretar Stranke ekoloških gibanj. 

1*2 Predstavitev revizije 

Predmet revizije je zaključno poročilo o volilni kampanji organizatoija volilne kampanje za 
v°Htve poslancev državnega zbora, ki so bile 3. 10. 2004. Težišče revizije je bilo na 

Preveijanju pravilnosti izkazanih porabljenih sredstev za volilno kampanjo. 

Oilj 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. 

^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 
°'očila 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, 

2 P radni list rs, 5t. 62/94 in 17/97. 
i 3104-1/2004-21, z dne 18. 10. 2004. 
< *• el«i ZVolK (najkasneje 19. 8. 2004). 

'«• člen ZVolK (do vkljufino 3. 1.2005). 



• 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 
t 

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 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 vsakrsno 
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 obračunani 
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, vključi*0 

z danimi popusti ali oprostitvami plačil, kijih 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 propagan ^ 
sporočila in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati 
odločanje volivcev pri glasovanju o listah kandidatov oziroma kandidatih za poslan 
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 P 
dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja. Volilna kamp31 

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 1. 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, ZVoIK 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 ZVoIK in 
ZPolS. 

1-2.3 Delno povračilo stroškov volilne kampanje 

Organizatorji, katerih listam so pripadli mandati za poslance, imajo v skladu z ZVoIK 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 organizatorji, čigar listi kandidatov 
niso pripadli mandati za poslanoe 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 ZVoIK: 

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

* poročilo o poslovanju na računu organizatorja, s katerega je organizator prenesel sredstva 
na posebni račun1', je omejeno na obdobje šestih mesecev pred dnevom glasovanja. 

, 17-a člen ZVoIK. 
,0

19-Clen ZVoIK. 
„ '8-eienZVolK. 

•9. Člen ZVoIK. 
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Zaradi navedenih omejitev ne moremo v celoti potrditi popolnosti izkazanih zneskov v 
poročilu 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 ekoloških gibanj Slovenije, je poročilo računskemu sodišču predložil 
2. 11. 2004, kar je v predpisanem roku.12 Poročilo je v zgoščeni obliki prikazano v tabeli 1 v 

stolpcih 1 in 2. Poročilo ni bilo izdelano v skladu z Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in 
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo13. 

V poročilu je organizator izkazal zbrana sredstva v znesku 118.006 tolaijev in porabljena 
sredstva v znesku 480.802 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 potijene zneske, ki so pojasnjeni v točkah 
2.1 in 2.2 tega poročila. 

Tabela 1: Prikaz izkazanih in potijenih zneskov iz poročila 
v tolarjih. 

Opis postavke 

(1) 

Izkazani 
znesek v 
poročilu 

(2) 

Vsota .Vsota 
precenitev podcenitev 

(3) (4) 

Potrjeni 
znesek 

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 

118.006 

480.802 

0 

0 112.482 

24.085 117.986 

0 0 

Vir: zaključno poročilo o volilni kampanji organizatoija. 

2.1 Pravilnost zbiranja in izkazovanja zbranih sredstev za volilno kampanjo 

Organizatorje v zaključnem poročilu poročal, daje zbral 118.006 tolaijev. 118.000 tolaijev Je 

pridobil s prispevki pravnih oseb, 6 tolaijev pa so obresti pozitivnega stanja. 

12 30 dni po dnevu glasovanja, 19. člen ZVolK. 
13 Uradni list RS, 5t. 39/97. 
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2.1.a S preizkušanjem pravilnosti izkazovanja zbranih sredstev za volilno kampanjo smo 
ugotovili, da je organizator v poročilu zbrana sredstva izkazal za 112.482 tolarjev prenizko (v 
tabeli 1, stolpec 5) zaradi podcenitev (v tabeli 1, stolpec 4). Podcenitev v navedenem znesku je 
nastala, ker 

• so kandidati sami ali druge pravne ali fizične osebe iz lastnih sredstev plačali stroške za 
oglaševanje na radiu in v glasilih ter za stroške plakatiranja v znesku 87.132 tolaijev in 

• med zbranimi sredstvi organizator ni prikazal popustov, ki jih je prejel od dveh izvajalcev, v 
skupnem znesku 25.350 tolaijev. 

2.1 .b S preizkušanjem pravilnosti zbiranja sredstev za volilno kampanjo smo ugotovili, daje 

organizator nepravilno zbral sredstva v znesku 87.132 tolaijev, ker so v tem znesku kandidati 
sami ali druge pravne ali fizične osebe iz lastnih sredstev plačali stroške za oglaševanje na radiu in 
v glasilih ter za plakatiranja, kar pomeni, da teh sredstev organizator ni zbral na posebnem računu, 
kar je 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 
230.488 tolaijev, kot je navedeno v tabeli 1 v stolpcu (6). 

2.2 Pravilnost porabe in izkazovanja porabljenih sredstva za volilno kampanjo 

Organizator je v zaključnem poročilu o financiranju volilne kampanje poročal, da je porabil 
480.802 tolarjev za stroške. Med potekom revizije organizator ni predložil podatkov o vrsti 
stroškov. 

2.2.a S preizkušanjem pravilnosti izkazovanja porabljenih sredstev za volilno kampanjo smo 
ugotovili, daje organizator v poročilu izkazal porabljena sredstva za 93.901 tolarjev prenizko (v 
tabeli 1, stolpec 5) zaradi precenitev v znesku 24.085 tolaijev (v tabeli 1, stolpec 3) in podcenitev 
v znesku 117.986 tolaijev (v tabeli 1, stolpec 4). 

Precenitev v znesku 24.085 tolaijev je nastala, ker je organizator med stroški izkazal 

* 4.663 tolaijev, ki se nanašajo na dvig gotovine s posebnega računa za volilno kampanjo; 
organizator ni predložil dokazil, za kakšen namen je gotovino porabil in ni predložil 
ustrezne dokumentacije o vodenju gotovinskega poslovanja; 

* 19.422 tolaijev za plačilo dveh računov, ki jih med revizijo organizator ni predložil, zato 
ne moremo potrditi pravilnosti porabe. 

Podcenitev v znesku 117.986 tolaijev je nastala, ker organizator med stroški ni izkazal 

* dobljenih popustov v znesku 25.350 tolaijev, ki se nanašata na oglaševanje in plakatiranje; 

računov v skupnem znesku 17.276 tolaijev, ki so strošek volilne kampanje, 

računov v znesku 75.360 tolaijev, ki se nanašajo na stroške oglaševanja v medijih in niso bili 
poravnani s posebnega računa. 

8. 
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2.2.b S preizkušanjem pravilnosti porabe sredstev smo ugotovili, da je organizator nepravilno 
porabil 111.217 tolarjev, ker 

• stroškov volilne kampanje v znesku 87.132 tolaijev ni poravnal s posebnega računa, temveč 
so stroške volilne kampanje poravnali kandidati sami ali druge fizične ali pravne osebe, kar je 
v nasprotju z 18. členom ZVolK, 

• za dvig gotovine v znesku 4.663 tolarjev s posebnega transkacijskega računa ni predložil 
revizijskih dokazov, da so bila sredstva porabljena za volilno kampanjo, in je med stroške 
uvrstil tudi znesek 19.422 tolaijev, za katerega ni predložil dokazov, da so bila sredstva 
porabljena za volilno kampđnjo, kar je v nasprotju s 17.a 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 574.703 tolaijev, 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 zbor14 je 

lista kandidatov SEG - Stranke ekoloških gibanj Slovenije za poslance v Državni zbor 
Republike Slovenije na volitvah dobila skupaj 3.991 glasov, kar znaša manj kot dva odstotka vseh 
oddanih glasov, prav tako pa stranka v nobeni volilni enoti ni dosegla šest odstotkov oddanih 
glasov v volilni enoti. Glede na dosežen rezultat organizator volilne kampanje ni upravičen do 
delne povrnitve stroškov volilne kampanje. 

Revidirali smo pravilnost financiranja volilne kampanje za listo kandidatov SEG - Stranke 
ekoloških gibanj Slovenije za poslance državnega zbora, katere organizator je bila Stranka 
ekoloških gibanj. Preverili smo pravilnost izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji ter 
pravilnost zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo. Ugotavljali 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 1.2.4. 

Revidiranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih določa Napotilo z3 

izvajanje revizij15. Revizijski postopki so obsegali pridobivanje, pregledovanje, analiziranje in 
presojanje podatkov o zbiranju in porabi sredstev za volilno kampanjo ter dokumentiranje 
revizijskih ugotovitev. 

14 Uradni list RS, St. 112/04. 
15 Uradni list RS, St. 41/01. 
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3.1 Mnenje o izkazanih zneskih v zaključnem poročilu o volilni kampanji 

Stranka ekoloških gibanj Slovenije 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 112.482 tolarjev (ugotovitve iz točke 2.1 .a) in 
• prenizko izkazala porabljena sredstva za 93.901 tolaijev (ugotovitve iz točke 2.2.a). 

Zaradi napak, opisanih v prejšnjem odstavku, zaključno poročilo o volilni kampanji, ki ga je 
predložila Stranka ekoloških gibanj Slovenije 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 ekoloških gibanj Slovenije 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 87.132 tolaijev, ker stroškov 
volilne kampanje ni poravnala s posebnega računa, temveč so jih poravnali kandidati sami ali 
druge fizične ali pravne osebe, kar je v nasprotju z 18. členom ZVolK (ugotovitve iz točke 
2.1.b in 2.2.b); 

* porabila sredstev za volilno kampanjo v znesku 24.085 tolaijev, ker za stroške ni 
predložila ustreznih dokazov, da so bili porabljeni za volilno kampanjo, kar je v nasprotju 
s 17a. členom ZVolK (ugotovitve iz točke 2.2.b). 

Paradi nepravilnosti, opisanih v prejšnjem odstavku, Stranka ekoloških gibanj Slovenije kot 

organizator volilne kampanje za listo kandidatov stranke za poslance v državni zbor v letu 2004 
P° našem mnenju sredstev za volilno kampanjo ni zbrala in porabila v skladu s predpisi 
(negativno mnenje). 

^avni pouk 

^ega 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) in v skladu s sklepom, 

ki gaje sprejel senat računskega sodišča, 

izdajam 

REVIZIJSKO POROČILO 

O PRAVILNOSTI FINANCIRANJA VOLILNE KAMPANJE 

SOCIALNE LIBERALNE STRANKE 

ZA POSLANCE DRŽAVNEGA ZBORA 

V LETU 2004 

Številka: 1217-19/2004-20 

Ljubljana, 31. marca 2005 



1. UVOD 

Revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje Socialne liberalne 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 16. 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 listo kandidatov Socialne liberalne stranke za poslance 
državnega zbora je bila Socialna liberalna 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. 
Socialna liberalna stranka je odprla posebni račun 19. 8. 2004 pri Deželni banki Slovenije, d. d., 
Ljubljana, kar je pravočasno. Posebni račun je zaprla 25. 10. 2004. 

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 

Preverjanju pravilnosti izkazanih porabljenih sredstev za volilno kampanjo. 

C'lj 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 preveijanja, 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 
0rganizator. 

2 Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97. 

J ,1' 31 °4* 1/2004-21, z dne 18. 10. 2004. 
4 «• Člen ZVolK (najkasneje 19. 8. 2004). 

'«• Člen ZVolK (do vključno 3. 1.2005). 
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Pri izvedbi revizije smo imeli omejitev pri obsegu preverjanja, ki izhaja iz določila ZVolK5, 
da je poročilo o poslovanju na računu organizatoija volilne kampanje, s katerega je prenesel 
sredstva na posebni račun za volilno kampanjo, omejeno na obdobje šestih mesecev pred 
dnevom glasovanja. Zaradi navedene omejitve ne moremo v celoti potrditi poročila, oziroma 
potrditi, da so bila vsa sredstva, namenjena za volilno kampanjo, zbrana na posebnem računu 
in tudi ne, ali so bili vsi stroški za volilno kampanjo poravnani s tega računa. Preizkusili smo 
le pravilnost in točnost zneskov, ki so navedeni v poročilu. 

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. 

Zaradi določb 19. člena ZVolK ne moremo v celoti potrditi popolnosti izkazanih zneskov v 
zaključnem poročilu 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, Socialna liberalna stranka, je poročilo računskemu sodišču predložil 4.11- 2004, 
kar je prepozno6. Poročilo ni bilo izdelano v skladu z Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in 

porabljenih sredstvih za volilno kampanjo7. V poročilu je organizator izjavil, da sredstev za 
volilno kampanjo ni niti zbral niti porabil. 

Na podlagi preizkusa pravilnosti trditve iz poročila o volilni kampanji smo ugotovili, da 
organizator ni zbral sredstev za volilno kampanjo in sredstev za volilno kampanjo tudi ni porabil, 
kar je v poročilu pravilno izkazal. V zvezi z volilno kampanjo je imel organizator le stroške zaradi 
odprtja in zaprtja posebnega računa, kar pa ZVolK8 ne šteje med stroške potrebne za izvedbo 
volilne kampanje. Stroški storitev banke so pri tem zanemarljivi. 

Organizatorju volilne kampanje ne pripada delno povračilo stroškov volilne kampanje, ker p° 
Poročilu Republiške volilne komisije o izidu glasovanja9 kandidatna lista Socialna liberalna 
stranka ni dobila zadostnega števila glasov, da bi bila upravičena do delnega povraci 
stroškov volilne kampanje v skladu z 21. ZVolK in tudi ni imela stroškov z volilno kampanj0* 

5 19. Člen ZVolK. 
6 19. Člen ZVolK. 
7 Uradni list RS, St. 39/97. 
* 17 .a člen ZVolK. 
' Uradni list RS, 5t. 112/04. 
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3. MNENJE 

Revidirali smo pravilnost financiranja volilne kampanje za listo kandidatov Socialne liberalne 
stranke za poslance državnega zbora, katere organizator je bila Socialna liberalna stranka. 
Preverili smo pravilnost izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji. 

Revidiranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih določa Napotilo za 
izvajanje revizij10. Revizijski postopki so obsegali pridobivanje, pregledovanje, analiziranje in 
presojanje podatkov o volilni kampanji ter dokumentiranje revizijskih ugotovitev. Revizijo 
smo izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK, po katerem imamo omejene pristojnosti pri 

preveijanju zbranih in porabljenih sredstev, kot izhaja iz točke 1.2. 

Zaključno poročilo Socialne liberalne stranke o volilni kampanji za listo kandidatov stranke 
za poslance v državni zbor v letu 2004 v vseh pomembnih pogledih pravilno izkazuje, da 

°rganizator med volilno kampanjo ni zbral in porabil nobenih sredstev za volilno kampanjo 
(pozitivno mnenje). 

Pravni pouk 

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

^S°r Šoltes, l.r. 

generalni državni revizor 

Uradni list RS, St. 41/01. 
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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 

ZELENIH SLOVENIJE 

ZA POSLANCE DRŽAVNEGA ZBORA 

V LETU 2004 

Številka: 1217-16/2004-17 

Ljubljana, 31. marca 2005 
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1. UVOD 

Revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje Zelenih 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 16. 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 listo kandidatov Zeleni Slovenije za poslance državnega 
zbora je bila stranka Zeleni 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. 
Zeleni Slovenije so odprli posebni račun 17. 8. 2004 pri Novi ljubljanski banki, d. d., 
Ljubljana, kar je pravočasno. Posebni račun so zaprli 22. 11.2004. 

Odgovorna oseba organizatoija je bil David Kovačič, vodja volilnega štaba. 

1-2 Predstavitev revizije 

Predmet revizije je zaključno poročilo o volilni kampanji organizatoija volilne kampanje za 
v°litve 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, 

j Vradni list RS, 5L 62/94 in 17/97. 
St 3104-1/2004-21, z dne 18. 10.2004. 

4 
8- Člen ZVolK (najkasneje 19. 8.2004). 

1 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 strankah 
(v nadaljevanju: ZPolS) vsi prispevki, zbrani na posebnem računu, in vsi popusti ah 
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 pr^ 
dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja. Volilna kampanja 
za volitve poslancev državnega zbora seje začela 3.9.20CM in končala 1.10.2004 ob 24.00 uri. 

5 Uradni list RS, St 62/94,70/00 in 51/02. 
* 1. 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 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 

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 organizatori, 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 

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. 

*•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 roku za oddajo poročila o 
volilni kampanji; 

poročilo o poslovanju na računu organizatorja, s katerega je organizator prenesel sredstva 
Ba posebni račun1', je omejeno na obdobje šestih mesecev pred dnevom glasovanja. 

,7-aClcn ZVolK. 
J9- Člen ZVolK. 
„ » Člen ZVolK. 

19- Člen ZVolK. 
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Zaradi navedenih omejitev ne moremo v celoti potrditi popolnosti izkazanih zneskov v 
poročilu, in da so bila vsa sredstva, namenjena za volilno kampanjo, zbrana na posebnem 
računu in da so bili vsi stroški za volilno kampanjo poravnani s tega računa. Preizkusili smo 
le pravilnost in točnost zneskov, ki so navedeni v poročilu. 

2. UGOTOVITVE 

Organizator, stranka Zeleni Slovenije, je poročilo o volilni kampanji računskemu sodišču 
predložil 2. 11. 2004, to je v predpisanem roku12. 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 kampanjo13. 

V poročilu je organizator izkazal zbrana sredstva v znesku 2.500.722 tolarjev in porabljena 
sredstva v znesku 2.935.469 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 potijene zneske, ki so pojasnjeni v točkah 
2.1 in 2.2 tega poročila. 

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

Opis postavke 

(l) 

Izkazani 
znesek v 
poročilu 

(2) 

Vsota Vsota 
precenitev podcenitev 

(3) (4) 

Razlika 

(5M3M4) 

Potrjeni 
zoesek 

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 

2.500.722 0 1.245.766 (1.245.766) 

2.935.469 250.938 936.657 (685.719) 

0 0 0 0 

3.621-188 

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 2.500.722 tolaijev pridobil iz 
virov, kot je prikazano v tabeli 2. 

12 30 dni po dnevu glasovanja, 19. člen ZVolK. 
13 Uradni list RS, 5t 39/97 
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Tabela 2: Viri financiranja volilne kampanje 

v'tr financiranja  Znesek v tolarjih 

1.953.914 

178.184 

368.600 

24 

Skupaj 2.500.722 
Vir zaključno poročilo o volilni kampanji organizatoija in ugotovitve revizije. 

Organizator je del sredstev za financiranje volilne kampanje prenesel z rednega računa 
stranke Zeleni Slovenije, ni pa v skladu z ZVolK14 računskemu sodišču predložil poročila o 
poslovanju stranke v obdobju šestih mesecev pred dnevom glasovanja. 

2-1.a S preizkušanjem pravilnosti izkazovanja zbranih sredstev za volilno kampanjo smo 
ugotovili, daje organizator v poročilu izkazal zbrana sredstva za 1.245.766 tolaijev prenizko (v 
kbeli 1, stolpec 5) zaradi podcenitev v znesku 1.245.766 tolaijev (v tabeli 1, stolpec 4). 

Podcenitev v znesku 1.245.766 tolarjev je nastala, ker organizator med zbranimi sredstvi ni 
izkazal 

prispevkov fizičnih oziroma pravnih oseb v znesku 172.800 tolaijev za plačilo računov za 
reklamni oglas, soočenje in zakup terminala v studiu za politične stranke; 

sredstev v znesku 647.940 tolaijev, s katerimi bo poravnal še neplačane račune, ki se nanašajo 
na reklamne storitve, objavo videostrani, plakate, objave oglasov, gostinske storitve, soočenje 

kandidatov na TV Ljubljana in gorivo; 

Prispevkov stranke Zeleni Slovenije v znesku 425.026 tolaijev. 

Organizator je pojasnil, da prispevkov stranke v znesku 425.026 tolarjev niso izkazali med 
zbranimi sredstvi v zaključnem poročilu, ker so morali oddati poročilo, preden so prejeli vse 
bančne izpiske. 

2-l.b S preizkušanjem pravilnosti zbiranja sredstev smo ugotovili, da je organizator 
nepravilno zbral sredstva v znesku 886.244 tolaijev, ker 

so fizične oziroma pravne osebe iz lastnih sredstev poravnale račune za reklamni oglas, 
soočenje in zakup terminala v studiu za politične stranke v znesku 172.800 tolaijev in tako 
Prispevki fizičnih oziroma pravnih oseb niso bili zbrani na posebnem računu, kar je v 
Nasprotju z 18. členom ZVolK; 

sredstev za plačilo še neplačanih računov, ki se nanašajo na reklamne storitve, objavo 
videostrani, plakate, objave oglasov, gostinske storitve, soočenje kandidatov na TV 
Ljubljana in gorivo, ni zbral na posebnem računu v znesku 647.940 tolaijev, saj je le-tega 
^prl 22. 11. 2004, kar je v nasprotju z 18. členom ZVolK; 

^gi odstavek 19. Člena ZVolK. 

Prenos sredstev z računa stranke Zeleni Slovenije 

Prispevki pravnih oseb 

Prispevki fizičnih oseb 

Obresti pozitivnega stanja na posebnem računu 
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• je na posebni račun prejel tudi prispevka od Mestne občine Ptuj v znesku 65.504 tolaijev, kar 
je v nasprotju s 25. členom ZPolS. 

Organizator je pojasnil, da je Mestna občina Ptuj na posebni račun nakazala dva zneska po 
32.752 tolarjev. To so sredstva, ki jih nakazuje na podlagi Sklepa o financiranju političnih strank 
v Mestni občini Ptuj. 

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 
3.746.488 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 2.935.469 tolaijev porabil za 
kritje stroškov, kot so prikazani v tabeli 3. 

Tabela 3: Stroški volilne kampanje 

Vrste stroškov   Znesek v tolarjih^ 

Stroški objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih 1.191.341 

Stroški tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala, ki se 371.207 
pošilja neposredno volivcem 

Stroški tiskanja in razobešanja plakatov 808.824 

Stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov 552.881 

Bančni stroški   11.216 _ 

Skupaj 2.935.469   
Vir. zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja. 

2.2.a S preizkušanjem pravilnosti izkazovanja porabljenih sredstev za volilno kampanjo sto° 
ugotovili, daje organizator v poročilu porabljena sredstva izkazal za 685.719 tolarjev prenizko ( 
tabeli 1, stolpec 5) zaradi precenitev v znesku 250.938 tolaijev (tabela 1, stolpec 3) in podcenite^ 
v znesku 936.657 tolaijev (prikazano v tabeli 1 v stolpcu 4). 

Precenitev v znesku 250.938 tolaijev je nastala, ker je organizator med stroške uvrstil 

• stroške priporočene pošiljke, študentskega servisa, potne naloge, ki se nanašajo na udeležbo n* 
tiskovni konferenci, sestanek volilnega štaba in prisotnost v Cankaijevem domu ob rezultatu 
volitev v znesku 163.460 tolaijev, ki po času ne sodijo med stroške volilne kampanje; 

• stroške študentskega servisa in potne naloge ter materialne stroške v znesku 87.478 tolaijev, za 
katere ne moremo potrditi, da se nanašajo na volilno kampanjo, ker organizator ni predlo 
ustreznih računov oziroma knjigovodskih listin. 
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Podcenitev v znesku 936.657 tolaijev je nastala, ker organizator med stroški volilne kampanje ni 
ukazal stroškov 

* reklamnih oglasov v znesku 117.000 tolaijev; 
* soočenja v znesku 72.000 tolaijev; 
* zakupa terminala v studiu v znesku 36.000 tolaijev; 
• objave videostrani v znesku 8.400 tolaijev; 
• reklamne storitve v znesku 120.000 tolaijev; 
• plakatov v znesku 242.457 tolaijev in 
• raznašanja letakov v znesku 340.800 tolaijev. 

2.2.b S preizkušanjem pravilnosti porabe sredstev smo ugotovili, da je organizator nepravilno 
P°rabil 1.065.341 tolaijev, ker 

* je s posebnega računa pokril stroške udeležbe na tiskovni konferenci, sestanka volilnega štaba, 
priporočene pošiljke, občasnih del in stroške prisotnosti v Cankaijevem domu ob rezultatu 
volitev v znesku 163.460 tolaijev, ki po času ne sodijo med stroške volilne kampanje, kar je v 
nasprotju z 2. in 17a. členom ZVolK; 

stroškov volilne kampanje, ki se nanašajo na reklamne oglase, soočenje in zakup terminala v 
studiu za politične stranke v znesku 172.800 tolaijev ni poravnal s posebnega računa, temveč 
so jih poravnale pravne oziroma fizične osebe iz lastnih sredstev, kar je v nasprotju z 

18. členom ZVolK; 

je s posebnega računa poravnal stroške telefonskih storitev v znesku 81.141 tolaijev, ki se ne 
nanašajo na stroške volilne kampanje glede na namen in vrsto, kar je v nasprotju s 1. in 
17a. členom ZVolK; 

stroškov reklamne storitve, objavo videostrani, plakatov, objave oglasov, gostinskih storitev, 
soočenja kandidatov na TV Ljubljana in goriva v znesku 647.940 tolaijev ni poravnal s 
posebnega računa, saj računi še niso bili plačani, posebni račun pa je organizator že zaprl 
22.11.2004, kar je v nasprotju z 18. členom ZVolK. 

podlagi preizkusa pravilnosti izkazanega skupnega zneska porabljenih sredstev za volilno 
^nipanjo smo ugotovili, da bi moral organizator porabljena sredstva pravilno izkazati v 
2nesku 3.621.188 tolaijev, kot je navedeno v tabeli 1 v stolpcu 6. 

^»3 Znesek delnega povračila stroškov volilne kampanje 

Poročilu Republiške volilne komisije o izidu rednih volitev poslancev v državni zbor15 je lista 
kandidatov Zeleni Slovenije za poslance v državni zbor na volitvah dobila skupaj 6.703 glasov, 
^ znaša 0,69 odstotkov skupnega števila oddanih glasov v vsej državi. Glede na dosežen 

^zultat organizator volilne kampanje ni upravičen do delne povrnitve stroškov volilne kampanje. 

Ur»dni list RS, st 112/04. 
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3. MNENJE 

Revidirali smo pravilnost financiranja volilne kampanje za listo kandidatov Zeleni Slovenije 
za poslance državnega zbora, katere organizatorje bila stranka Zeleni Slovenije. Preverili smo 
pravilnost v poročilu o volilni kampanji izkazanih zneskov ter pravilnost zbiranja in porabe 
sredstev za volilno kampanjo. Ugotovili smo tudi, da organizator volilne kampanje m 
upravičen do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v skladu z 21. členom ZVolK. 
Revizijo smo izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK, po katerem imamo omejene pristojnosti pn 
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 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 Zeleni Slovenije 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 1.245.766 tolarjev (ugotovitve iz točke 2.1 .a) in 
• prenizko izkazala porabljena sredstva za 685.719 tolarjev (ugotovitve iz točke 2.2.a) 

Zaradi napak, opisanih v prejšnjem odstavku, zaključno poročilo o volilni kampanji, ki ga Je 

predložila stranka Zeleni Slovenije kot organizator volilne kampanje za listo kandidat°v 

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 Zeleni Slovenije 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 820.740 tolaijev, ^er 

stroškov volilne kampanje v znesku 172.800 tolarjev ni plačala s posebnega računa, ampak so 
jih plačale pravne oziroma fizične osebe iz lastnih sredstev, in ker je prej zaprla posebni rač^ 
predenje poravnala stroške volilne kampanje v znesku 647.940 tolaijev, kar je v nasprotju z 
18. členom ZVolK (ugotovitve iz točke 2.1.b in 2.2.b); 

• - -.l/O 
• ni pravilno zbrala sredstev za volilno kampanjo, ker je na posebni račun prejela prispe^ 

Mestne občine Ptuj v skupnem znesku 65.504 tolaijev, kar je v nasprotju s 25. členom ZV° 
(ugotovitve iz točke 2.1 .b); 

• ni pravilno porabila sredstev za volilno kampanjo v znesku 244.601 tolarjev, ker j® * 
posebnega računa pokrila stroške, ki se ne nanašajo na volilno kampanjo, kar je v nasprotJu 

1., 2. in 17a. členom ZVolK (ugotovitve iz točke 22.b); 

" Uradni list RS, 5L 41/01. 
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• ni predložila poročila o poslovanju stranke za obdobje šestih mesecev pred dnevom 
glasovanja, s katerega je prenesla sredstva na posebni račun, kar ni v skladu z 19. členom 
ZVolK. 

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

Pravni pouk 

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

^gor 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) 

REVIZIJSKO POROČILO 

O PRAVILNOSTI FINANCIRANJA VOLILNE KAMPANJE 

LISTE KANDIDATOV 

GLAS ŽENSK SLOVENIJE - GŽS, ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP, 

ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE - ZNS, NOVA DEMOKRACIJA 

SLOVENIJE - NDS ZA POSLANCE DRŽAVNEGA ZBORA 

V LETU 2004 

izdajam 

Številka: 1217-17/2004-16 

Ljubljana, 31. marca 2005 
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1. UVOD 

Revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje liste kandidatov Glas žensk, Zveza za 
Primorsko - ZZP, Zveza neodvisnih Slovenije - ZNS, Nova demokracija Slovenije - NDS za 
Poslance državnega zbora v letu 2004 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 
16. 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 listo kandidatov Glas žensk Slovenije - GŽS, Zveza za 
Primorsko - ZZP, Zveza neodvisnih Slovenije - ZNS, Nova demokracija Slovenije - NDS 
23 poslance državnega zbora je bila stranka Nova demokracija Slovenije. 

Organizator je moral najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja odpreti posebni račun za 
yolilno kampanjo (v nadaljevanju: posebni račun)3. Vsa finančna sredstva, ki jih organizator 
naroeni 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 
oziroma dva meseca po dnevu roka za oddajo poročila o volilni kampanji. Nova demokracija 
Slovenije je odprla posebni račun 9. 8. 2004 pri Novi ljubljanski banki, d. d., Ljubljana, to je 
Pravočasno in ga zaprla 3.1. 2005. 

Odgovorna oseba organizatorja je bil Nikolaj Eijavec, predsednik koordinacijskega organa 
Podpisanih strank. 

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 
Preverjanju pravilnosti izkazanih porabljenih sredstev za volilno kampanjo. 

Oilj 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. 

j Uradni list RS, 5t. 62/94 in 17/97. 
St. 3104-1/2004-21, z dne 18. 10.2004. 

< 8- c'en ZVoJK (najkasneje 19. 8. 2004). 
I8- Cen 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 strankah 
(v nadaljevanju: ZPoIS) 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 ZPoIS. 

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, 5t. 62/94, 70/00 in 51/02. 
4 l.dlen 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 

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 
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 

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. 

*•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 roku za oddajo poročila o 
volilni kampanji; 

, odstavek 2. člena ZVolK. 
, 7-a Člen ZVolK. 
J9- Člen ZVolK. 

I8- Člen ZVolK. 
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• poročilo o poslovanju na računu organizatoija, s katerega je organizator prenesel sredstva 
na posebni račun1je omejeno na obdobje šestih mesecev pred dnevom glasovanja. 

Zaradi navedenih omejitev ne moremo v celoti potrditi popolnosti izkazanih zneskov v 
poročilu 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, Nova demokracija Slovenije, je poročilo računskemu sodišču predložil 3. 11 ■ 2004, 
kar je prepozno12. Poročilo ni izdelano v skladu z Odredbo o. obrazcih poročil o zbranih m 
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo13, saj je v poročilu organizator poročal le 0 

porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. V tabeli 1 prikazujemo poročilo, kot ga predpisuje 

Odredba 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. 

V poročilu organizator ni izkazal zbranih sredstev, izkazal pa je porabljena sredstva v znesku 
12.617.656 tolaijev. Do roka oddaje poročila organizator še ni zbral potrebnih sredstev za 
kritje vseh stroškov volilne kampanje. 

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

Tabela 1: Prikaz izkazanih in potijenih zneskov iz poročila 

lzk^nl Vsota Vsot« _ ... Potrjeni Opis postavke znesek v jtev ^cenitev R^.k. znesek 
poročilu 

 (1) (2) (3) (4) (SH3H4) (<> HggL. 

Skupna visina zbranih sredstev za volilno kampanjo .... 11.727.636 

Skupna viSina porabljenih sredstev za volilno 12617 656 683.012 810 682.202 11.935.454 
kampanjo 
Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo . 
trikratno povprečno mesečno plačo na delavca v RS - - - - 9.179.V 
zato leto 
Skupna viSina odobrenih posojil, ki presegajo 
trikratno povprečno mesečno plačo na delavca v RS - 
za to leto 

Skupni znesek odloženih plačil, če viSina plačila 
presega znesek iz I. točke poročila, čas odloga pa je - 
daljSi od 30 dni   - 

Vir. zaključno poročilo o volilni kampanji organizatoija. 

_vtolarii!! 

" 19. člen ZVolK. 
12 30 dni po dnevu glasovanja, 19. člen ZVolK. 
11 Uradni list RS, 5t. 39/97. 
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2.1 Pravilnost zbiranja in izkazovanja zbranih sredstev za volilno kampanjo 

Organizatorje zbral sredstva za volilno kampanjo v znesku 11.727.636 tolarjev iz virov, kot 
je prikazano v tabeli 2. 

Tabela 2: Viri financiranja volilne kampanje 

Vir financiranja 

Prenos sredstev z računa Glasa žensk Slovenije 

Prenos sredstev z računa Zveze za Primorsko 

Prenos sredstev z računa Zveze neodvisnih Slovenije 

Prenos sredstev z računa Nove demokracija Slovenije 

Prispevki pravnih oseb 

Prispevki fizičnih oseb 

_Obresti pozitivnega stanja na posebnem računu  

^Skupaj 
Vir; zaključno poročilo o volilni kampanji organizatoija. 

Znesek v tolarjih 

2.300.400 

4.479.513 

2.400.000 

2.037.000 

380.000 

130.000 

723 

11.727.636 

Ker je organizator del sredstev za financiranje volilne kampanje prenesel na posebni račun za 
v°lilno kampanjo tudi s svojega rednega računa, bi moral v skladu z ZVolK14 predložiti tudi 
Poročilo o poslovanju stranke v obdobju šestih mesecev pred dnevom glasovanja. Nova 

demokracija Slovenije kot organizator tega poročila ni predložila. 

^ preizkušanjem pravilnosti zbiranja sredstev smo ugotovili, da je organizator nepravilno 
zbral sredstva, ker je prejel prispevek Zveze za Primorsko v znesku 4.479.513 tolaijev, ki za 

'•947.513 tolaijev presega desetkratno povprečno mesečno plačo na zaposlenega v Republiki 
Sloveniji za preteklo leto ter s tem ravnal v nasprotju z 22. členom ZPolS. 

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

Organizator je porabljena sredstva iz zaključnega poročila v znesku 12.617.656 tolaijev porabil za 
stroške, kot je prikazano v tabeli 3. 

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 

3.608.133 

2.728.954 

5.326.057 

909.512 

45.000 

Skupaj 12.617.656 
Vir: zaključno poročilo o volilni kampanji organizatoija. 

2.2.a S preizkušanjem pravilnosti izkazovanja porabljenih sredstev za volilno kampanjo smo 
ugotovili, da je organizator v poročilu izkazal porabljena sredstva za 682.202 tolaijev 
previsoko (v tabeli 1, stolpec 5) zaradi precenitev v znesku 683.012 tolaijev (v tabeli 1» 
stolpec 3) in podcenitev v znesku 810 tolaijev (v tabeli 1, stolpec 4) zaradi napake p1"1 

knjiženju stroškov izdelave predvolilnega materiala in plakatov. 

Precenitev v znesku 683.012 tolaijev je nastala, ker je organizator med stroške uvrstil 

• 112.786 tolaijev za sestanke volilnega štaba in poštnino, kar po času nastanka ne sodi med 
stroške volilne kampanje; 

• 28.176 tolaijev za zahvalo volivcem, izdelavo arhivskega gradiva in plačilo kazni, kar p° 
vsebini ne sodi med stroške volilne kampanje; 

• 512.050 tolaijev, ki se nanašajo na previsoko ocenjene stroške izdelave plakatov, 
razpošiljanja predvolilnega materiala, oglaševanja in vodenja računa; 

• 30.000 tolaijev, ki se nanašajo na dobropis za oglaševanje na televiziji. 

2.2.b S preizkušanjem pravilnosti porabe sredstev smo ugotovili, daje organizator nepravih10 

porabil 156.732 tolaijev, ker je porabil sredstva za stroške 

• sestankov volilnega štaba in poštnine v znesku 128.556 tolaijev15, ki se ne nanašajo na 
volilno kampanjo glede na čas nastanka stroškov, in je s tem ravnal v neskladju z 
2. členom ZVolK; 

• v znesku 28.176 tolaijev, ki se ne nanašajo na volilno kampanjo glede na vrsto stroška,10 

je s tem ravnal v neskladju s 17a. 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 11.935.454 tolaijev, kot je navedeno v tabeli 1 v stolpcu 6. 

15 Razlika 15.770 tolaijev med zneskoma 128.556 tolaijev (ugotovitve iz točke 2.2.b) in 112.786 10 

(ugotovitve iz točke 2.2.a) se nanaSa na nepravilno porabljena sredstva za stroSke sestankov volilnega sta 
ki pa jih organizator ni prikazal v poročilu. 
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2.3 Znesek delnega povračila stroškov volilne kampanje 

Po Poročilu Republiške volilne komisije o izidu rednih volitev poslancev v državni zbor16 je 
lista kandidatov Glas žensk Slovenije - GŽS, Zveza za Primorsko - ZZP, Zveza neodvisnih 

Slovenije - ZNS, Nova demokracija Slovenije - NDS za poslance v državnem zboru dobila 
skupaj 5.229 glasov, kar znaša 0,54 odstotka oddanih glasov vseh volivcev. Lista kandidatov 
tudi v nobeni volilni enoti ni dobila 6 odstotkov glasov od skupnega števila oddanih glasov v 
volilni enoti. Glede na dosežen rezultat organizator ni upravičen do delne povrnitve stroškov 
volilne kampanje. 

3. MNENJE 

Revidirali smo pravilnost financiranja volilne kampanje liste kandidatov Glas žensk Slovenije - GŽS, 
Zveza za Primorsko - ZZP, Zveza neodvisnih Slovenije - ZNS, Nova demokracija Slovenije - 
NDS za poslance državnega zbora, katere organizator je bila Nova demokracija Slovenije. 
Preverili smo pravilnost izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji ter pravilnost zbiranja 
m porabe sredstev za volilno kampanjo. Ugotavljali 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 

Preveijanju zbranih in porabljenih sredstev, kot izhaja iz točke 1.2. 

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

Nova demokracija Slovenije je kot organizator volilne kampanje liste kandidatov Glas žensk 

Slovenije - GŽS, Zveza za Primorsko - ZZP, Zveza neodvisnih Slovenije - ZNS, Nova 
demokracija Slovenije - NDS za poslance v državni zbor v letu 2004 v zaključnem poročilu 

poročala 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.), 

Previsoko izkazala porabljena sredstva za 682.202 tolarjev (ugotovitve iz točke 2.2.a). 

Paradi napak, opisanih v prejšnjem odstavku, zaključno poročilo o volilni kampanji, ki gaje 

Predložila Nova demokracija Slovenije kot organizator volilne kampanje liste kandidatov 
^las žensk Slovenije - GŽS, Zveza za Primorsko - ZZP, Zveza neodvisnih Slovenije - ZNS, 

°va demokracija Slovenije - NDS za poslance v državni zbor v letu 2004, po našem mnenju 
ne Prikazuje pravilne višine porabljenih sredstev (negativno mnenje). 

,7 Uradni list RS, št. 112/04. 
Uradni list RS, St. 41/01. 
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3.2 Mnenje o pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo 1 

Nova demokracija Slovenije kot organizator volilne kampanje liste kandidatov Glas žensk 
Slovenije - GŽS, Zveza za Primorsko - ZZP, Zveza neodvisnih Slovenije - ZNS, Nova 
demokracija Slovenije - NDS za poslance v državni zbor v letu 2004 

• ni pravilno zbrala sredstev za volilno kampanjo v znesku 1.947.513 tolaijev, ker zbrani 
prispevek za ta znesek presega desetkratno povprečno mesečno plačo na zaposlenega v 
Republiki Sloveniji za preteklo leto, kar je v neskladju z 22. členom ZPolS (ugotovitve iz 
točke 2.1), 

• ni pravilno porabila sredstev za volilno kampanjo v znesku 156.732 tolaijev, ker je 
porabila sredstva za stroške v tem znesku, ki se ne nanašajo na volilno kampanjo, kar je v 
neskladju z 2. in 17a. členom ZVoIK (ugotovitve iz točke 2.2.b), 

• ni predložila poročila o poslovanju stranke za obdobje šestih mesecev pred dnevom 
glasovanja, s katerega je prenesla sredstva na posebni račun, kar ni v skladu z 19. členom 
ZVoIK (ugotovitve iz točke 2.1). 

Zaradi nepravilnosti, opisanih v prejšnjem odstavku, Nova demokracija Slovenije kot 
organizator volilne kampanje liste kandidatov Glas žensk Slovenije - GŽS, Zveza z2 

Primorsko - ZZP, Zveza neodvisnih Slovenije - ZNS, Nova demokracija Slovenije - NDS 
za poslance v državni zbor v letu 2004 po našem mnenju sredstev za volilno kampanjo m 
zbrala in porabila v skladu s predpisi (negativno mnenje). 

Pravni pouk 

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

Igor Šoltes, l r. 
genpralni državni revizor 

poročevalec, št. 22 38 

J 



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 

LISTE KANDIDATOV ZA PODJETNO SLOVENIJO 

ZA POSLANCE DRŽAVNEGA ZBORA 

V LETU 2004 

Številka: 1217-30/2004-17 

Ljubljana, 31. marca 2005 
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1. UVOD 

Revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje liste kandidatov Za podjetno Slovenijo za 
poslance državnega zbora smo izvedli na podlagi ZRacS-1, Zakona o volilni kampanji (v 

nadaljevanju: ZVolK) in Programa dela za izvrševanje revizijske pristojnosti Računskega 
sodišča Republike Slovenije v letu 20042. Sklep o izvedbi revizije je bil izdan 16. 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 listo kandidatov Za podjetno Slovenijo je Vladislav Puc. 

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 
oziroma dva meseca po dnevu oddaje poročila o volilni kampanji. Vladislav Puc je odpr 
posebni račun 30. 7. 2004 pri ABANKI VIP A, d. d., Ljubljana, kar je pravočasno. Posebni 
račun je zaprl 3. 1. 2005. 

Odgovorna oseba organizatorja je bil Vladislav Puc. 

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 upoštev 
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, 

1 Uradni list RS, šL 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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* 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 strankahs 

(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 
°seb, 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 inZPolS. 

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 
23 volitve poslancev državnega zbora seje začela 3.9.2004 in končala 1. 10.2004 ob 24.00 uri. 

. i ^dni list RS, 5t. 62/94, 70/00 in 51 /02. 
, ' ■ člen ZVolK. 

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 pošilj3 

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 popuStl 

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, )e 

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 pre^ 
obveznim zaprtjem posebnega računa10, pri tem pa mora v poročilu o volilni kampanji me 
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 volu 
kampanji; 

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

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

poročilu in tudi ne, ali so bila vsa sredstva, namenjena za volilno kampanjo, zbrana 
posebnem računu in ali so bili vsi stroški za volilno kampanjo poravnani s tega račun3- 
Preizkusili smo le pravilnost in točnost zneskov, ki so navedeni v poročilu. 

* 17.a člen ZVolK. 
9 19. Člen ZVolK. 
10 18. Člen ZVolK. 
"19. Člen ZVolK. 
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2. UGOTOVITVE 

Organizator Vladislav Puc je poročilo računskemu sodišču predložil 29. 10. 2004, kar je v 
predpisanem roku.12 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 kampanjo13. 

V poročilu je organizator izkazal zbrana sredstva v znesku 8.554.993 tolarjev in porabljena 

sredstva v znesku 7.115.307 tolarjev. 

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

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

Opis postavke 

0) 

Izkazani 
znesek v 
poročilu 

(2) 

Vsota Vsota Razlika precenitev podcenitev 

(3) (4) (5M3M4) 

Potrjeni 
znesek 

(6M2M5) 
Skupna višina zbranih sredstev za volilno 
kampanjo 

Skupna viSina porabljenih sredstev za 
volilno kampanjo 
Skupna viSina 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 viSina 
plačila presega znesek iz 1. točke poročila, 
čas odloga pa je daljši od 30 dni 

8,554.993 

7.115.307 

0 24.500 (24.500) 

0 6.195.764 (6.195.764) 

0 0 0 

0 0 o 

8.579.493 

13.311.071 

0 

0 

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 8.554.993 tolaijev pridobil iz 
v'rov, kot je prikazano v tabeli 2. 

12 -A 
u dni od dneva glasovanja, 19. člen ZVolK. 

Uradni list RS, 5t. 39/97. 
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Tabela 2: Viri financiranja volilne kampanje 

Vir financiranja Znesek v tolarjih 

Prenos sredstev z računa stranke Za podjetno Slovenijo 0 

Prispevki pravnih oseb 2.574.065 

Prispevki fizičnih oseb 5.979.640 

Obresti pozitivnega stanja na posebnem računu 1.288 

Skupaj  8.554.993   
Vir: zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja. 

2.1.a S preizkušanjem pravilnosti izkazovanja zbranih sredstev za volilno kampanjo smo 
ugotovili, da je organizator v poročilu prenizko izkazal zbrana sredstva za 24.500 tolagev 
prenizko (v tabeli 1, stolpec 5) zaradi podcenitev v znesku 24.500 tolaijev (v tabeli 1, stolpec 4). 
Podcenitev v navedenem znesku je nastala, ker organizator med zbranimi sredstvi ni izkazal 
odobrenega popusta v znesku 24.500 tolarjev. 

2.1.b S preizkušanjem pravilnosti zbiranja sredstev smo ugotovili, daje organizator sredstva za 
financiranje volilne kampanje zbral pravilno. 

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 
8.579.493 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 7.115.307 tolaijev porabil za 
stroške, kot je prikazano v tabeli 3. 

Tabela 3: Stroški volilne kampanje 

Vrste stroškov Znesek v to*arjj^ 

Stroški objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih 1.544.406 

Stroški tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala, ki se 5.234.272 
pošilja neposredno volivcem 

Stroški tiskanja in razobešanja plakatov 25-224 

Stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov 48.450 

Stroški vodenja računa 2.000 

Razno 260.954  

Skupaj 7.11S302__— 
Vir. zaključno poročilo o volilni kampanji organizatoija. 
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2.2.a S preizkušanjem pravilnosti izkazovanja porabljenih sredstev za volilno kampanjo smo 
ugotovili, daje organizator v poročilu izkazal porabljena sredstva za 6.195.764 tolarjev prenizko 
(v tabeli 1, stolpec 5). Podcenitev v tem znesku je nastala, ker organizator med stroški ni izkazal 

neplačanih računov. V poročilu je prikazal le plačane račune do 25. 10. 2004. 

2.2.b S preizkušanjem pravilnosti porabe sredstev smo ugotovili, da je organizator sredstva za 
financiranje volilne kampanje porabil pravilno. 

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 13.311.071 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 zbor14 je lista 

kandidatov Za podjetno Slovenijo dobila 5.435 glasov volivcev, kar predstavlja 0,56 odstotka 
vseh glasov volivcev. Lista kandidatov tudi v nobeni volilni enoti ni dobila 6 odstotkov 
glasov od skupnega števila oddanih glasov v volilni enoti. Glede na dosežen rezultat 
organizator ni upravičen do delne povrnitve stroškov volilne kampanje. 

3. MNENJE 

Revidirali smo pravilnost financiranja volilne kampanje liste kandidatov Za podjetno 
Slovenijo za poslance državnega zbora, katere organizatorje bil Vladislav Puc. Preverili smo 
pravilnost izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji ter pravilnost zbiranja in porabe 
sredstev za volilno kampanjo. Ugotavljali smo tudi višino delnega povračila stroškov volilne 
kampanje, do katere je upravičen organizator v skladu z 21. členom ZVoIK. Revizijo smo 
izvedli v obsegu, ki ga določa ZVoIK, z omejitvami, ki so navedene v točki 1.2 tega poročila. 

Revidiranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih določa Napotilo za 
'zvajanje revizij15. Revizijski postopki so obsegali pridobivanje, pregledovanje, analiziranje in 
Presojanje podatkov o zbiranju in porabi sredstev za volilno kampanjo ter dokumentiranje 
revizijskih ugotovitev. 

Mnenje o izkazanih zneskih v zaključnem poročilu o volilni kampanji 

Vladislav Puc je kot organizator volilne kampanje liste kandidatov Za podjetno Slovenijo za 
Poslance v državni zbor v letu 2004 v zaključnem poročilu 

Prenizko izkazal zbrana sredstva za 24.500 tolaijev (ugotovitve iz točke 2.1 .a) in 
Prenizko izkazal porabljena sredstva za 6.195.764 tolaijev (ugotovitve iz točke 2.2.a). 

J, Uradni list RS, št. 112/04. 
Uradni list RS, St.41/01. 
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Zaradi napak, opisanih v prejšnjem odstavku, zaključno poročilo o volilni kampanji, ki ga je 

predložil Za podjetno Slovenijo Vladislav Puc kot organizator volilne kampanje za listo 
kandidatov Za podjetno Slovenijo 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 

Vladislav Puc je kot organizator volilne kampanje liste kandidatov Za podjetno Slovenijo za 
poslance državnega zbora v letu 2004 po našem mnenju v vseh pomembnih pogledih 
pravilno, torej v skladu s predpisi, zbral in porabil sredstva za volilno kampanjo (pozitivno 
mnenje). 

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 

NAPREJ SLOVENIJA 

ZA POSLANCE DRŽAVNEGA ZBORA 

V LETU 2004 

Številka: 1217-28/2004-14 

Ljubljana, 31. marca 2005 
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1. UVOD 

Revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje Naprej Slovenija za poslance državnega 
zbora smo izvedli na podlagi ZRacS-1, Zakona o volilni kampanji (v nadaljevanju: ZVolK) 
in Programa dela za izvrševanje revizijske pristojnosti Računskega sodišča Republike 
Slovenije v letu 20042. Sklep o izvedbi revizije je bil izdan 16. 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 listo kandidatov Naprej Slovenija - NPS za poslance 
državnega zbora je bila stranka Naprej Slovenija. 

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. 
Naprej Slovenija je odprla posebni račun 29. 7. 2004 pri Novi ljubljanski banki, d. d., 
Ljubljana, kar je pravočasno. Posebni račun je zaprla 12. 11. 2004. 

t 

Odgovorna oseba organizatoija je bil Blaž Svetek, predsednik 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 upošteva 
določila omenjenega zakona glede obsega preveijanja, 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, 

' Uradni list RS, St. 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, 
• višino delnega povračila stroškov volilne kampanje, do katere je po ZVolK upravičen 

organizator. 

Pri izvedbi revizije smo imeli omejitev pri obsegu preverjanja, ki izhaja iz določila ZVolK5, 
da je poročilo o poslovanju na računu organizatoija volilne kampanje, s katerega je prenesel 

sredstva na posebni račun za volilno kampanjo, omejeno na obdobje šestih mesecev pred 
dnevom glasovanja. Zaradi navedene omejitve ne moremo v celoti potrditi poročila, oziroma 
Potrditi, da so bila vsa sredstva, namenjena za volilno kampanjo, zbrana na posebnem računu 
'n tudi ne ali so bili vsi stroški za volilno kampanjo poravnani s tega računa. Preizkusili smo 
le pravilnost in točnost zneskov, ki so navedeni v poročilu. 

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. 

2- UGOTOVITVE 

Organizator, Naprej Slovenija, je predložil poročilo računskemu sodišču 28. 10. 2004, kar je v 
Podpisanem roku . Izdelano je v skladu z Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in 
Porabljenih sredstvih za volilno kampanjo7. V poročilu je organizator izkazal, da ni niti zbral 
mh porabil sredstev za volilno kampanjo. Vse postavke v predloženem poročilu so izkazovale 
dednosti nič. 

Na podlagi preizkusa pravilnosti trditve iz poročila o volilni kampanji smo ugotovili, da 

organizator ni zbral sredstev za volilno kampanjo in sredstev za volilno kampanjo tudi ni porabil, 
^rje v poročilu pravilno izkazal. V zvezi z volilno kampanjo je imel organizator le stroške zaradi 
odprtja in zaprtja posebnega računa, kar pa ZVolK8 ne šteje med stroške potrebne za izvedbo 
v°lilne kampanje. Stroški storitev banke so pri tem zanemarljivi. 

Organizatorju volilne kampanje ne pripada delno povračilo stroškov volilne kampanje, ker po 
°ročilu republiške volilne komisije o izidu glasovanja9 kandidatna lista Naprej Slovenija - 

S ni dobila zadostnega števila glasov in ni imela stroškov z volilno kampanjo. 

Člen ZVolK. 
'»■ e'en ZVolK. 

list RS, 5t. 39/97. 
p a člen ZVolK. 

Oročilo o izidu rednih volitev poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št 112/04). 
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3. MNENJE 

Revidirali smo pravilnost financiranja volilne kampanje za listo kandidatov Naprej Slovenija 
- NPS za poslance državnega zbora, katere organizatorje bila Naprej Slovenija. Preverili smo 
pravilnost izkazovanja zbranih in porabljenih sredstev v zaključnem poročilu o volilni 
kampanji. 

Revidiranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih določa Napotilo za 
izvajanje revizij10. Revizijski postopki so obsegali pridobivanje, pregledovanje, analiziranje in 
presojanje podatkov o volilni kampanji ter dokumentiranje revizijskih ugotovitev. Revizijo 
smo izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK, po katerem imamo omejene pristojnosti pn 
preveijanju zbranih in porabljenih sredstev, kot izhaja iz točke 1.2. 

Zaključno poročilo Naprej Slovenije o volilni kampanji za listo kandidatov stranke za 
poslance v državni zbor v letu 2004 v vseh pomembnih pogledih pravilno izkazuje, da 
organizator med volilno kampanjo ni zbral in porabil nobenih sredstev za volilno kampanjo 
(pozitivno mnenje). 

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 

10 Uradni list RS, št. 41/01. 



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 

SAMOSTOJNEGA KANDIDATA ŠTEFANA HUDOBIVNIKA 

ZA POSLANCA DRŽAVNEGA ZBORA 

V LETU 2004 

Številka: 1217-35/2004-14 

Ljubljana, 31. marca 2005 

• *Pr"2005  51 poročevalec, št. 22 



1. UVOD 

Revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje samostojnega kandidata Štefana 
Hudobivnika za poslanca državnega zbora smo izvedli na podlagi ZRacS-1, Zakona o volil«1 

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 
16.11.2004. 

1.1 Predstavitev organizatorja volilne kampanje t 

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 samostojnega kandidata Štefana Hudobivnika za poslanca 
državnega zbora je bil kandidat sam. 

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 mora zapreti4 najkasneje v treh mesecih po dnevu glasovanja. Štefan Hudobivnik je 
odprl posebni račun 20. 9. 2004 pri Novi ljubljanski banki, d. d., Ljubljana, Podružnica Dolenjska 
in Bela krajina, kar ni pravočasno. Posebni račun je zaprl 17.11.2004. 

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 
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, 5t 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: ZPoIS) 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 meska 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 ZPoIS. 

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 
23 volitve poslancev državnega zbora seje začela 3.9.2004 in končala 1.10.2004 ob 24.00 uri. 

6 Uradni list RS, St. 62/94, 70/00 in 51/02. 
7 I Člen ZVolK. 

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 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, )c 

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 računa za volilno kampanjo10, pri tem pa mora v poročilu o 
volilni kampanji med drugim poročati o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za voliln0 

kampanjo; organizator lahko torej posluje prek računa še dva meseca po oddaji poročila o 
volilni kampanji; 

• poročilo o poslovanju na računu organizatorja, s katerega je prenesel sredstva na posebni 
račun za volilno kampanjo", je omejeno na obdobje šestih mesecev pred dnevom 
glasovanja. 

* 17.a Člen ZVolK. 
9 19. člen ZVolK. 
10 18. Člen ZVolK. 
"19. člen ZVolK. 
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Zaradi navedenih omejitev ne moremo v celoti potrditi popolnosti izkazanih zneskov v 
poročilu oziroma potrditi, 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, Štefan Hudobivnik, je predložil poročilo računskemu sodišču 2. 11. 2004, kar je 
v predpisanem roku12. Poročilo je v zgoščeni obliki prikazano v tabeli 1 v stolpcih 1 in 2. 
Poročilo ni izdelano v skladu z Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih 
^ volilno kampanjo13, saj ni izdelano na predpisanem obrazcu in ne vsebuje vseh z zakonom 

Predpisanih podatkov. 

V poročilu je organizator izkazal zbrana sredstva v znesku 240.006 tolaijev in porabljena 
sredstva v znesku 238.542 tolaijev. 

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

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

q. Vsota Vsota _ ... Potrjeni <Jpis postavke znesek v .. . .. Razlika J. 
poročilu Precen,tev podcemtev znesek 

_  (1) (2) (3) (4) (5M3M4) (6H2H5) 

Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 240.006 0 0 0 240.006 

Skupna višina porabljenih sredstev za volilno -3« 542 0 0 0 238 542 
kampanjo 
Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo 
hkratno povprečno mesečno plačo na delavca v RS 0 0 0 0 0 
23 to leto 
Skupna višina odobrenih posojil, ki presegajo 
hkratno povprečno mesečno plačo na delavca v RS 0 0 0 0 0 
2» to leto 
Skupni znesek odloženih plačil, če višina plačila 
Presega znesek iz I. točke poročila, čas odloga pa je 0 0 0 0 0 

J^jSi od 30 dni  
zaključno poročilo o volilni kampanji organizatoija. 

^•1 Pravilnost zbiranja in izkazovanja zbranih sredstev za volilno kampanjo 

Organizatorje zbrana sredstva iz zaključnega poročila v znesku 240.006 tolaijev pridobil iz virov, 
k°t je prikazano v tabeli 2. 

,3
,9- Člen ZVolK. 
Uradni list RS, št. 39/97. 
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Tabela 2: Viri financiranja volilne kampanje 

Vir financiranja Znesek v tolarjih 

Prispevki pravnih oseb 130.000 

Prispevki fizičnih oseb 110.000 

Obresti pozitivnega stanja na posebnem računu 6 

Skupaj 240.006 
Vir: zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja. 

Na podlagi preizkusa pravilnosti zbiranja in izkazovanja zbranih sredstev za volilno kampanjo 
smo ugotovili, da je organizator pravilno zbral sredstva za financiranje volilne kampanje m 
zbrana sredstva v poročilu pravilno izkazal v znesku 240.006 tolaijev. 

2.2 Pravilnost porabe in izkazovanja porabljenih sredstva za volilno kampanjo 

Organizatorje porabljena sredstva iz zaključnega poročila v znesku 238.542 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 66.000 

Stroški tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala, ki se 164.012 
pošilja neposredno volivcem 

Stroški tiskanja in razobešanja plakatov 0 

Stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov ® 

Drugo (stroški zaprtja računa, stroški vodenja računa, bančna provizija) 8.530   

Skupaj 238.542   
Vir: zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja. 

Na podlagi preizkusa pravilnosti porabe in izkazovanja porabljenih sredstev za volilno kampanjo 
smo ugotovili, da je organizator pravilno porabil sredstva za financiranje volilne kampanje m 
porabljena sredstva v poročilu pravilno izkazal v znesku 238.542 tolaijev. 

2.3 Znesek delnega povračila stroškov volilne kampanje 

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

samostojni kandidat Štefan Hudobivnik dobil 145 glasov volivcev, kar znaša 0,01 odstotka 
oddanih glasov v vsej državi oziroma 0,07 odstotkov oddanih glasov v volilni enote, v katefl 
je kandidiral, zato ni upravičen do delne povrnitve stroškov volilne kampanje. 

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

Revidirali smo pravilnost financiranja volilne kampanje za samostojnega kandidata Štefana 
Hudobivnika za poslanca državnega zbora, katerega organizator je bil Štefan Hudobivnik. 
Preverili smo pravilnost izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji ter pravilnost 
zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo. Ugotavljali smo tudi višino delnega 
povračila stroškov volilne kampanje v skladu z 21. člena ZVolK. Revizijo smo izvedli v 
obsegu, ki ga določa ZVolK, po katerem imamo omejene pristojnosti pri preveijanju zbranih in 
Porabljenih sredstev kot izhaja iz točke 1.2. 

Revidiranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih določa Napotilo za 
izvajanje revizij15. 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 

Vključno poročilo samostojnega kandidata Štefana Hudobivnika o volilni kampanji za poslanca 
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 in ZPolS (pozitivno mnenje). 

Ne da bi izrekli pridržek opozaijamo, da zaključno poročilo ni bilo izdelano v skladu z 

Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. 

3.2 Mnenje o pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo 

Samostojni kandidat Štefan Hudobivnik kot organizator volilne kampanje je po našem 
mnenju v vseh pomembnih pogledih pravilno, torej v skladu s predpisi, zbral in porabil 
sredstva za volilno kampanjo (pozitivno mnenje). 

Pravni pouk 

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

*gor Šoltes, l.r. 

generalni državni revizor 

S Uradni list RS, št. 41/01. 
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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 

JUNIJSKE LISTE 

ZA POSLANCE DRŽAVNEGA ZBORA 

V LETU 2004 

Številka: 1217-20/2004-15 

Ljubljana, 31. marca 2005 
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1. UVOD 

Revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje Junijske liste 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 16. 11. 2004. 

Predstavitev organizatorja volilne kampanje 

Molilno 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 Junijska lista za poslance državnega zbora 
Je bila mag. Martina Drevenšek. 

Organizator je moral najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja odpreti posebni račun za 
volilno kampanjo (v nadaljevanju: posebni račun) . Vsa finančna sredstva, ki jih organizator 
naweni ali dobi od drugih pravnih ali fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, mora 
2brati 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, 

kfag. Martina Drevenšek je odprla posebni račun 29. 7. 2004 pri Novi ljubljanski banki, d.,d., 
Ljubljana, kar je pravočasno. Račun je zaprla 7.1. 2005. 

Odgovorna oseba organizatoija je bila mag. Martina Drevenšek, zastopnica liste. 

*•2 Predstavitev revizije 

Predmet revizije je zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja volilne kampanje za 
v°litve poslancev državnega zbora, ki so bile 3. 10. 2004. Težišče revizije je bilo na 

preveijanju pravilnosti izkazanih porabljenih sredstev za volilno kampanjo. 

Oilj 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 
^gotovilo za presojo pravilnosti financiranja volilne kampanje. Pri tem smo upoštevali 
a°ločila 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 ^dni list RS, št. 62/94 in 17/97. 
3104-1/2004-21, z dne 18. 10. 2004. 

4 «• Člen ZVolK (najkasneje 19. 8.2004). 
8- «Ien ZVolK (do vkljufino 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 strankah* 
(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. 

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. 

5 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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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 

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, katerih 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 

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 

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

zaključnem poročilu 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 volilne kampanje mag. Martina Drevenšek je poročilo računskemu sodišču 
Podložila 2. 11. 2004, kar je v predpisanem roku9. 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 kampanjo10. 

''7-aClen ZVolK. 
,0 0 dni po dnevu glasovanja, 19. člen ZVolK. 

uradni list RS, St. 39/97. 
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V poročilu je organizator izkazal zbrana sredstva v znesku 2.688.887 tolaijev, porabljena 
sredstva v znesku 10.478.376 tolaijev in skupno višino prejetih prispevkov, ki presegajo 
trikratno povprečno mesečno plačo na delavca v RS za leto 2004, v znesku 1.200.000 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 potijene zneske, ki so pojasnjeni v točkah 
2.1 in 2.2 poročila. 

Tabela 1: Prikaz izkazanih in potijenih zneskov iz poročila 
t tolanih_ 

Opis postavke 

0) 

Izkazani 
znesek v 
poročilu 

(2) 

Vsota Vsota 
precenitev podcenitev 

(3) (4) 

Razlika 

(5M3M4) 
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 

2.688.887 

10.478.376 

1.200.000 

0 

22.152 

0 

32.400 

0 

0 

(32.400) 

22.152 

Potrjen' 
znesek 

2.721.287 

10.456.224 

1.200.000 

Vir: zaključno poročilo o volilni kampanji organizatoija. 

2.1 Pravilnost zbiranja in izkazovanja zbranih sredstev za volilno kampanjo 

Organizator je zbrana sredstva iz zaključnega poročila v znesku 2.688.887 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 

Obresti pozitivnega stanja na posebnem računu 

2.340.930 

347.898 

59 

Skupaj 2.688.887 

Vir: zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja. 

2.1.a S preizkušanjem pravilnosti zbiranja in izkazovanja zbranih sredstev za volilno kampanj0 

smo ugotovili, da je organizator v poročilu izkazal zbrana sredstva za 32.400 tolaijev prenizko 
(v tabeli 1, stolpec 5). Podcenitev je nastala, ker organizator med zbranimi sredstvi ni izkaza 
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32.400 tolaijev, namenjenih za oglaševanje v mediju, za kar je račun plačala fizična oseba z 
gotovino. Organizator je navedena sredstva tudi nepravilno zbral, ker jih ni zbral na posebnem 
računu, kar je 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 
2.721.287 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 10.478.376 tolaijev porabil za 
stroške, kot je prikazano v tabeli 3. 

Tabela 3: Stroški volilne kampanje 

Vrste stroškov Znesek v tolarjih 

Stroški tiskanja in razobešanja plakatov 3.218.771 

Stroški objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih 2.069.994 

Stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov 43.453 

Stroški tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala, ki se 5.146.158 
Pošilja neposredno volivcem 

Stroški vodenja računa 0 

J&upaj 10.478-576 
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 22.152 tolaijev previsoko (v 
kbeli 1, stolpec 5). Precenitev v istem znesku je nastala, ker je organizator med stroške uvrstil 

Znesek, ki se nanaša na plačilo materialne škode zaradi nezakonitega lepljenja plakatov in po 
vsebini ne sodi v volilno kampanjo. 

2-2.b S preizkušanjem pravilnosti porabe sredstev smo ugotovili, da je organizator nepravilno 
Porabil 54.552 tolaijev, ker 

je s posebnega računa pokril stroške v znesku 22.152 tolaijev, ki se ne nanašajo na volilno 

kampanjo glede na vrsto stroška, kar je v neskladju s 17a. členom ZVolK; 

stroškov volilne kampanje v znesku 32.400 tolarjev ni poravnal s posebnega računa, 
temveč gaje plačala fizična oseba z gotovino, kar je v nasprotju z 18. členom ZVolK. 

■2.C Na podlagi preizkusa pravilnosti izkazanega skupnega zneska porabljenih sredstev za 
v°lilno kampanjo smo ugotovili, da bi moral organizator pravilno izkazati porabljena sredstva v 
znesku 10.456.224 tolaijev, kot je navedeno v tabeli 1 v stolpcu 6. 
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2.3 Znesek delnega povračila stroškov volilne kampanje 

Po Poročilu Republiške volilne komisije o izidu rednih volitev poslancev v državni zbor11 je 
lista kandidatov Junijska lista dobila 8.733 glasov volivcev oziroma 0,90 odstotka glasov v 
vsej državi. Lista kandidatov tudi v nobeni volilni enoti ni dobila 6 odstotkov glasov od 
skupnega števila oddanih glasov v volilni enoti. Glede na dosežen rezultat organizator ni 
upravičen do delne povrnitve stroškov volilne kampanje. 

3. MNENJE 

Revidirali smo pravilnost financiranja volilne kampanje za listo kandidatov Junijske liste za 
poslance državnega zbora, katere organizator je bila mag. Martina Drevenšek. Preverili smo 
pravilnost izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji ter pravilnost zbiranja in porabe 
sredstev za volilno kampanjo. Ugotavljali 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 revizij12. 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 

Mag. Martina Drevenšek je kot organizator volilne kampanje za listo kandidatov Junijska lista 
za poslance v državni zbor v letu 2004 v zaključnem poročilu 

• prenizko izkazala zbrana sredstva za 32.400 tolarjev (ugotovitve iz točke 2.1 .a) in 
• previsoko izkazala porabljena sredstva za 22.152 tolarjev (ugotovitve iz točke 2.2.a). 

Zaradi napak, opisanih v prejšnjem odstavku, zaključno poročilo o volilni kampanji, ki ga Je 

predložila mag. Martina Drevenšek kot organizator volilne kampanje za listo kandidatov 
Junijska lista 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 

Mag. Martina Drevenšek kot organizator volilne kampanje za listo kandidatov Junijska lista 
za poslance v državni zbor v letu 2004 

• ni pravilno zbrala in porabila sredstev za volilno kampanjo v znesku 32.400 tolaijev, ker 
računa za oglaševanje ni poravnala s posebnega računa, ampak ga je plačala fizična oseba z 
gotovino, kar je v nasprotju z 18. členom ZVolK (ugotovitve iz točke 2.1 .a in 2.2.b), 

" Uradni list RS, 5t. 112/04. 
12 Uradni list RS, 5t. 41/01. 

poročevalec, št. 22 64 



* ni pravilno porabila sredstev za volilno kampanjo v znesku 22.152 tolarjev, ker je s posebnega 
računa pokrila stroške v znesku 22.152 tolarjev, ki se ne nanašajo na volilno kampanjo, kar je v 
neskladju s 17a. Členom ZVolK (ugotovitve iz točke 2.2.b). 

Zaradi nepravilnosti, opisanih v prejšnjem odstavku, mag. Martina Drevenšek, organizator 
volilne kampanje za listo kandidatov Junijska liste 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). 

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) in v skladu s sklepom, 

ki gaje sprejel senat računskega sodišča, 

izdajam 

REVIZIJSKO POROČILO 

O PRAVILNOSTI FINANCIRANJA VOLILNE KAMPANJE 

STRANKE SLOVENSKEGA NARODA 

ZA POSLANCE DRŽAVNEGA ZBORA 

V LETU 2004 

Številka: 1217-25/2004-19 

Ljubljana, 31. marca 2005 
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1. UVOD 

Revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje Stranke slovenskega naroda 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 16. 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 listo kandidatov Stranke slovenskega naroda za poslance 
državnega zbora je bila SSN Stranka slovenskega naroda. 

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. SSN 
Stranka slovenskega naroda je odprla posebni račun 17. 8. 2004 pri SKB banki, d. d., 
Ljubljana, kar je pravočasno. Zaprla pa gaje 15. 12. 2004. 

Odgovorna oseba organizatoija je bil Rudolf Lesjak, član predsedstva SSN Stranke 
slovenskega naroda. 

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 
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. 

j Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97. 
j Št. 3104-1/2004-21, z dne 18. 10.2004. 
4 '8. člen ZVolK (najkasneje 19. 8. 2004). 

•8. 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 strankah 
(v nadaljevanju: ZPolS) vsi prispevki, zbrani na posebnem računu, in vsi popusti ah 
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 P1^ 
dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja. Volilna kampanj3 

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

5 Uradni list RS, 5t. 62/94, 70/00 in 51/02. 
6 I. Clcn ZVolK. 
7 Prvi odstavek 2. člena ZVolK. 
' 17.aClen ZVolK. 

poročevalec, št. 22 68 8. aPr" 
12005 



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 
•Spanje. 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 
povrnitve stroškov volilne kampanje v znesku 60 tolaijev na dobljeni glas iz sredstev 

ržavnega 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 

Kupnega 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. 

*•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 roku za oddajo poročila o 
volilni kampanji; 

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

^aradi navedenih omejitev ne moremo v celoti potrditi popolnosti izkazanih zneskov v 
Poročilu 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, 
izkusili smo le pravilnost in točnost zneskov, ki so navedeni v poročilu. 

9 
.o'f-C'enZVdK. 
i, «■ Člen ZVolK. 

I9- Člen ZVolK. 
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2. UGOTOVITVE 

Organizator, SSN Stranka slovenskega naroda, je poročilo računskemu sodišču predložil 
2. 11. 2004, kar je v predpisanem roku12. 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 kampanjo13. 

V poročilu je organizator izkazal zbrana sredstva v znesku 314.600 tolarjev in porabljena 
sredstva v znesku 286.360 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 in 2.2 tega poročila. 

Tabela 1: Prikaz izkazanih in potijenih zneskov iz poročila 

Opis postavke 

(D 

Izkazani 
znesek v 
poročilu 

(2) 

Vsota 
prečen 

itev 
(3) 

Vsota 
podcenitev 

(4) 

Razlika 

'tolarjih 

Potrjeni 
znesek 

(5H3H4) (6H2H£ 

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 

314.600 0 146.883 (146.883) 

286.360 0 157.213 (157.213) 

0 0 0 0 

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 314.600 tolaijev pridobil s 
prispevki fizičnih oseb. 

2.1.a S preizkušanjem pravilnosti izkazovanja zbranih sredstev za volilno kampanjo smo 
ugotovili, daje organizator v poročilu zbrana sredstva zaradi podcenitev (v tabeli 1, stolpec ) 
izkazal za 146.883 tolaijev prenizko (v tabeH 1, stolpec 5). Podcenitev v navedenem znesku Je 

nastala, ker 

• so kandidati sami iz lastnih sredstev plačali stroške za oglaševanje na TV in plakatiranje v 

skupnem znesku 146.573 tolaijev in 

• med zbranimi sredstvi organizator ni prikazal obresti, ki jih je prejel za sredstva na 
posebnem računu, v znesku 310 tolaijev. 

12 30 dni po dnevu glasovanja, 19. člen ZVolK. 
13 Uradni list RS, št. 39/97. 
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2.1.b S preizkušanjem pravilnosti zbiranja sredstev za volilno kampanjo smo ugotovili, da je 
organizator nepravilno zbral sredstva v znesku 146.573 tolaijev, ker jih ni zbral na posebnem 
računu, ampak so stroške oglaševanja plačali kandidati sami iz lastnih sredstev, kar je 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 
461.483 tolaijev, kot je navedeno v tabeli 1 v stolpcu 6. 

2.2 Pravilnost porabe in izkazovanja porabljenih sredstev za volilno kampanjo 

Organizator je porabljena sredstva iz zaključnega poročila v znesku 286.360 tolaijev porabil za 
stroške, kot je prikazano v tabeli 2. 

Tabela 2: Stroški volilne kampanje 

Vrste stroškov Znesek v tolarjih 

Stroški objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih 47.400 

Stroški tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala, ki se 207.360 
pošilja neposredno volivcem 

Stroški tiskanja in razobešanja plakatov 21.600 

Stroški organizacije in izvedbe predvolilnih shodov 10.000 

Stroški volilnega računa 

__Skupaj 286.360 

^'r: zakljuCno poroCilo 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 157.213 tolaijev prenizko (v 
tabeli 1, stolpec 5) zaradi podcenitev v tem znesku. Podcenitev je nastala, ker organizator med 
stroški ni izkazal 

* 14.466 tolaijev, za stroške plakatiranja, 
* 134.707 tolaijev za stroške oglaševanja, 
* 8.040 tolaijev za stroške vodenja posebnega računa. 

2-2.b S preizkušanjem pravilnosti porabe sredstev smo ugotovili, da je organizator nepravilno 
Porabil 146.573 tolaijev, ker stroškov volilne kampanje v tem znesku ni poravnal s posebnega 
računa, temveč so stroške volilne kampanje poravnali kandidati sami, kar je v nasprotju z 

členom ZVolK. 

2-2.c Na podlagi preizkusa pravilnosti izkazanega skupnega zneska porabljenih sredstev za 
v°lilno kampanjo smo ugotovili, da je organizator za volilno kampanjo porabil sredstva v 
Znesku 443.573 tolaijev, kot je navedeno v tabeli 1 v stolpcu 6. 
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2.3 Znesek delnega povračila stroškov volilne kampanje 

14 ' 
Po Poročilu Republiške volilne komisije o izidu rednih volitev poslancev v državni zbor Je 

lista kandidatov Stranka slovenskega naroda za poslance v državni zbor na volitvah dobila skupaj 
2.574 glasov, kar znaša 0,27 odstotka skupnega števila oddanih glasov v vsej državi. Glede na 
dosežen rezultat organizator volilne kampanje ni upravičen do delne povrnitve stroškov volilne 
kampanje. 

3. MNENJE 

Revidirali smo pravilnost financiranja volilne kampanje za listo kandidatov Stranke slovenskega 
naroda za poslance državnega zbora, katere organizatorje bila SSN Stranka slovenskega naroda. 
Preverili smo pravilnost izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji ter pravilnost zbiranja in 
porabe sredstev za volilno kampanjo. Ugotovili smo tudi, da organizator volilne kampanje ni 
upravičen do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v skladu z 21. členom ZVolK. Revizijo 
smo izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK, po katerem imamo omejene pristojnosti pn 
preveijanju 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'5. 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 

SSN Stranka slovenskega naroda je kot organizator volilne kampanje za listo kandidatov 
Stranka slovenskega naroda za poslance državnega zbora v letu 2004 v zaključnem poročilu 

• prenizko izkazala zbrana sredstva za 146.883 tolarjev (ugotovitve iz točke 2.1 .a) in 
• prenizko izkazala porabljena sredstva za 157.213 tolarjev (ugotovitve iz točke 2.2.a). 

Zaradi napak, opisanih v prejšnjem odstavku, zaključno poročilo o volilni kampanji, ki ga Je 

predložila SSN Stranka slovenskega naroda kot organizator volilne kampanje za list° 
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 

SSN Stranka slovenskega naroda kot organizator volilne kampanje za listo kandidatov 
Stranke slovenskega naroda za poslance državnega zbora v letu 2004 ni pravilno zbrala in 
porabila sredstev za volilno kampanjo v znesku 146.573 tolaijev, ker stroškov volilne kampanje m 
poravnala s posebnega računa, ampak so jih poravnali sami kandidati iz lastnih sredstev, kar je 
neskladju z 18. členom ZVolK (ugotovitve iz točke 2.2.a in 2.2.b). 

14 Uradni list RS, št. 112/04. 
15 Uradni list RS, št. 41/01. 
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Zaradi nepravilnosti, opisanih v prejšnjem odstavku, SSN Stranka slovenskega naroda 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). 

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 

DEMOKRATSKE STRANKE SLOVENIJE 

ZA POSLANCE DRŽAVNEGA ZBORA 

V LETU 2004 

Številka: 1217-32/2004-15 

Ljubljana, 31. marca 2005 



1. UVOD 

Revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje Demokratske stranke 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 16. 11. 2004. 

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 Demokratske stranke Slovenije za poslance 
državnega zbora je bila Demokratska stranka 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. Prav tako mora vse stroške volilne kampanje poravnavati 
izključno s tega računa. Posebni račun mora zapreti4 najkasneje v treh mesecih po dnevu 
glasovanja. Demokratska stranka Slovenije je odprla posebni račun 19. 8. 2004 pri Novi 
ljubljanski banki, d. d., poslovalnica Črnomelj, kar je pravočasno. Stranka je posebni račun 
zaprla 18. 10. 2004. 

Odgovorna oseba organizatoija je bil Zvonko Severinski, glavni tajnik Demokratske stranke 
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 preveijanja, 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. 
j St-3104-1/2004-21, z dne 18. 10. 2004. 
4 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. 

Pri izvedbi revizije smo imeli omejitev pri obsegu preverjanja, ki izhaja iz določila ZVolK , 
da je poročilo o poslovanju na računu organizatorja volilne kampanje, s katerega je prenesel 
sredstva na posebni račun za volilno kampanjo, omejeno na obdobje šestih mesecev pred 
dnevom glasovanja. Zaradi navedene omejitve ne moremo v celoti potrditi poročila, oziroma 
potrditi, da so bila vsa sredstva, namenjena za volilno kampanjo, zbrana na posebnem računu 
in tudi ne ali so bili vsi stroški za volilno kampanjo poravnani s tega računa. Preizkusili smo 
le pravilnost in točnost zneskov, ki so navedeni v poročilu. 

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, )e 

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

2. UGOTOVITVE 

Organizator, Demokratska stranka Slovenije, je predložil poročilo računskemu sodišču 27.10.2004, 
kar je v predpisanem roku6. Izdelano je v skladu z Odredbo o obrazcih poročil o zbranih m 
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo7. Vse postavke v predloženem poročilu so 
izkazovale vrednost nič. 

Na podlagi preizkusa pravilnosti trditve iz poročila o volilni kampanji smo ugotovili. da 

organizator ni zbral sredstev za volilno kampanjo in sredstev za volilno kampanjo tudi ni porabi, 
kar je v poročilu pravilno izkazal. V zvezi z volilno kampanjo je imel organizator le stroške zara 
odprtja in zaprtja posebnega računa, kar pa ZVolK8 ne šteje med stroške, potrebne za izvedbo 
volilne kampanje. Stroški storitev banke so pri tem zanemarljivi. 

Organizatorju volilne kampanje ne pripada delno povračilo stroškov volilne kampanje, ker p° 
Poročilu republiške volilne komisije o izidu glasovanja9 kandidatna lista Demokratska stranka 
Slovenije ni dobila zadostnega števila glasov in ni imela stroškov z volilno kampanjo. 

19. člen ZVolK. 
30 dni po dnevu glasovanja, 19. člen ZVolK. 
Uradni list RS, 5t. 39/97. 
I7.a člen ZVolK. 
Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v državni zbor, Uradni list RS, St. 112/04. 
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3- MNENJE 

Revidirali smo pravilnost financiranja volilne kampanje za listo kandidatov Demokratska 
stranka Slovenije za poslance državnega zbora, katere organizator je bila Demokratska 
stranka Slovenije. Preverili smo pravilnost izkazovanja zbranih in porabljenih sredstev v 
2aključnem poročilu o volilni kampanji. 

Revidiranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih določa Napotilo za 
'Zvajanje revizij10. Revizijski postopki so obsegali pridobivanje, pregledovanje, analiziranje in 
presojanje podatkov o zbiranju in porabi sredstev za volilno kampanjo ter dokumentiranje 
revizijskih ugotovitev. Revizijo smo izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK, po katerem imamo 
°rnejene pristojnosti pri preverjanju zbranih in porabljenih sredstev, kot izhaja iz točke 1.2. 

Vključno poročilo Demokratske stranke Slovenije o volilni kampanji za listo kandidatov 
Demokratske stranke Slovenije za poslance državnega zbora v letu 2004 v vseh pomembnih 
P°gledih pravilno izkazuje, da organizator med volilno kampanjo ni zbral in ni porabil 
nobenih sredstev za volilno kampanjo (pozitivno mnenje). 

^i*avni pouk 

^ega 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 

Uradni list RS, št. 41/01. 
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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 

ZDRUŽENIH ZA SAMOSTOJNO IN PRAVIČNO SLOVENIJO - 

ZDRUŽENI 

ZA POSLANCE DRŽAVNEGA ZBORA 

V LETU 2004 

Številka: 1217-34/2004-15 

Ljubljana, 31. marca 2005 
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1. UVOD 

Revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje Združenih za samostojno in pravično 
Slovenijo - Združeni za poslance državnega zbora smo izvedli na podlagi ZRacS-1, Zakona o 
volilni kampanji' (v nadaljevanju: ZVolK) in Programa dela za izvrševanje revizijske 

Pristojnosti Računskega sodišča Republike Slovenije v letu 20042. Sklep o izvedbi revizije je 
bil izdan 16. 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 poslovanja. 

Organizator volilne kampanje za listo kandidatov Združeni za samostojno in pravično 
Slovenijo - Združeni za poslance državnega zbora je bila Ines Horvat. 

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 
Hanieni 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. Ines 

Horvat je odprla posebni račun 19. 8. 2004 pri Banki Koper, d. d., Koper, to je pravočasno, in 
8a zaprla 18. 10. 2004. 

Odgovorna oseba organizatoija je bil Jožef Horvat, koordinator Združenih za samostojno in 
Pravično Slovenijo - Združeni. 

*•2 Predstavitev revizije 

Predmet revizije je zaključno poročilo o volilni kampanji organizatorja volilne kampanje za 
v°litve poslancev državnega zbora, ki so bile 3. 10. 2004. Težišče revizije je bilo na 

Preverjanju pravilnosti izkazanih porabljenih sredstev za volilno kampanjo. 

Oilj 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 
^ločila omenjenega zakona glede obsega preverjanja, po katerem moramo preizkusiti 

v»Šino 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. 
3104-1/2004-21, z dne 18. 10. 2004. 

, «• Člen ZVolK (najkasneje 19. 8. 2004). 
I8- 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 strankah 
(v nadaljevanju: ZPolS) vsi prispevki, zbrani na posebnem računu, in vsi popusti a 
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 skupnos i> 
humanitarne organizacije, verske skupnosti kot tudi gospodarske družbe, v katerih je vložen 
javni kapital v višini najmanj 50 odstotkov, ne smejo financirati volilne kampanj®- 
Prepovedano je tudi pridobivanje sredstev iz prispevkov tujih zasebnikov, fizičnih in pravni 
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 ^ 
pregledovanjem prispevkov glede na vire in višino sredstev, s preveritvijo obračunan 
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 kampanji 
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 
Namen je določen z zakonsko opredelitvijo volilne kampanje6. To so vsa p0'1*1 ^ 
propagandna sporočila in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati 
odločanje volivcev pri glasovanju o listah kandidatov oziroma kandidatih za poslan 
državnega zbora, med katere sodijo zlasti 

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

' icd 
Stroški so časovno vezani na obdobje volilne kampanje7, ki se lahko začne najprej 30 dni P 
dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja. Volilna kamp^'J 
za volitve poslancev državnega zbora seje začela 3.9.2004 in končala 1.10.2004 ob 24.00 uru 

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



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. 

'•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, katerih 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 

Paradi določb 19. člena ZVolK ne moremo v celoti potrditi popolnosti izkazanih zneskov v 
ključnem poročilu 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 
^Čuna. Preizkusili smo le pravilnost in točnost zneskov, ki so navedeni v poročilu. 

2- UGOTOVITVE 

Organizator volilne kampanje, Ines Horvat, je predložila poročilo računskemu sodišču 21. 10. 2004, 
*°je v predpisanem roku.9 Poročilo je v zgoščeni obliki prikazano v tabeli 1 v stolpcih 1 in 2. 

'zdelano je v skladu z Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za 
v°Hlno kampanjo10. 

' \l* Clen ZVolK. 
io. ^n' Po dnevu glasovanja, 19. Clen ZVolK. 

Uradni list RS, št. 39/97. 
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V poročilu je organizator izkazal zbrana sredstva v znesku 315.308 tolarjev in porabljena 
sredstva v znesku 313.986 tolaijev. 

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

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

Opis postavke 

(D 

Izkazani 
znesek v 
poročilu 

(2) 

Vsota Vsota 
precenitev podcenitev 

(3) (4) 

Razlika 

(5M3M4) 

Potrjeni 
znesek 

J6H2H«_ 

318.805 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 zato leto 

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

315.308 

313.986 

0 

3.497 

4.762 

(3.497) 

(4.762) 

0 

318.748 

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 315.308 tolaijev pridobil s 
prispevki fizičnih oseb. 

2.1.a S preizkušanjem pravilnosti izkazovanja zbranih sredstev za volilno kampanjo smo 
ugotovili, da je organizator v poročilu izkazal zbrana sredstva za 3.497 tolaijev prenizko (v 

tabeli 1, stolpec 5), ker med zbranimi sredstvi ni izkazal obresti pozitivnega stanja na računu 
in dveh pologov gotovine, potrebnih za pokritje stroškov bančne provizije in zaprtja računa- 
Navedena napaka je zanemarljiva, saj gre za pokrivanje stroškov storitev banke. 

2.1.b S preizkušanjem pravilnosti zbiranja sredstev smo ugotovili, daje organizator sredstva 
za financiranje volilne kampanje zbral pravilno. 

2.1.c Na podlagi opravljenih preizkusov pravilnosti izkazanega skupnega zneska zbranih 
sredstev smo ugotovili, da bi moral organizator pravilno izkazati zbrana sredstva v znes 
318.805 tolaijev, kot je navedeno v tabeli 1 v stolpcu 6. 
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2-2 Pravilnost porabe in izkazovanja porabljenih sredstva za volilno kampanjo 

Organizatorje porabljena sredstva iz zaključnega poročila v znesku 313.986 tolarjev porabil za 
stroške, kot je prikazano v tabeli 2. 

Tabela 2: Stroški volilne kampanje 

Vrste stroškov Znesek v tolarjih 

Stroški tiskanja in razobešanja plakatov 67.296 

Stroški objavljanja predvolilnih oglasov in sporočil v javnih glasilih 142.530 

Stroški tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala, ki se 104.160 
Pošilja neposredno volivcem 

J^upaj 313.986 
^'r: zaključno poročilo o volilnikampanji organizatorja. 

2-2.a S preizkušanjem pravilnosti izkazovanja porabljenih sredstev za volilno kampanjo smo 

ugotovili, da je organizator v poročilu izkazal porabljena sredstva za 4.762 tolarjev prenizko (v 
kbeli 1, stolpec 5), ker med stroški ni izkazal obresti nedovoljenega stanja, bančnih provizij in 

stroškov vodenja računa. Navedena napaka je zanemarljiva, saj gre za stroške banke. 

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

financiranje volilne kampanje porabil pravilno. 

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 
2nesku 318.748 tolaijev, 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 zbor11 je 
'•sta kandidatov Združeni za samostojno in pravično Slovenijo - Združeni dobila 1.496 glasov 
v°livcev oziroma 0,15 odstotka glasov v vsej državi, zato organizator volilne kampanje ni 
upravičen do delne povrnitve stroškov volilne kampanje. 

3- MNENJE 

Revidirali smo pravilnost financiranja volilne kampanje za listo kandidatov Združeni za 
samostojno in pravično Slovenijo - Združeni za poslance državnega zbora, katere organizator 
Je bila Ines Horvat. Preverili smo pravilnost izkazanih zneskov v poročilu o volilni kampanji 
ter pravilnost zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo. Ugotavljali smo tudi 
Upravičenost organizatorja do delnega povračila stroškov volilne kampanje v skladu z 
^1- členom ZVolK. Revizijo smo izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK, po katerem imamo 
°mejene pristojnosti pri preverjanju zbranih in porabljenih sredstev, kot izhaja iz točke 1.2. 

" Uradni list RS, št. 112/04. 
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Revidiranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih določa Napotilo za 
izvajanje revizij12. 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 Ines Horvat o volilni kampanji za listo kandidatov Združeni za samostojno 
in pravično Slovenijo - Združeni 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 

Ines Horvat je kot organizator volilne kampanje za listo kandidatov Združeni za samostojno m 
pravično Slovenijo - Združeni 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) 

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 

12 Uradni list RS, št. 41/01. 
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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) in v skladu s sklepi, 

ki jih je sprejel senat računskega sodišča, 

izdajam 

REVIZIJSKO POROČILO 

O PRAVILNOSTI FINANCIRANJA VOLILNE KAMPANJE 

MIHAELA SVANJAKA 

ZA POSLANCA DRŽAVNEGA ZBORA 

V LETU 2004 

Številka: 1217-37/2004-20 

Ljubljana, 31. marca 2005 
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1. UVOD 

Revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje Mihaela Svanjaka 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 16. 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 Mihaela Svanjaka za poslanca državnega zbora je 
bil kandidat sam. 

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 izldjučno s tega 
računa. Posebni račun mora zapreti4 najkasneje v treh mesecih po dnevu glasovanja. Mihae 
Svanjak je odprl posebni račun 23. 8. 2004 pri Banki Koper, d. d., Koper, kar ni pravočasno. 
Pojasnil je, daje odpiranje računa urejal že 19. 8. 2004, dokumentacijo banki predal 20. 8. 200^» 
pogodbo o odprtju posebnega računa pa je dejansko podpisal šele 23. 8. 2004. Posebni račun Je 

zaprl 28. 12. 2004. 

Odgovorna oseba organizatoija volilne kampanje je Mihael Svanjak. 

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 TazVjn^ 
zagotovilo za presojo pravilnosti financiranja volilne kampanje. Pri tem smo upoštev 
določila omenjenega zakona glede obsega preveijanja, 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, 

' 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, 
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 

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

Molilna kampanja se lahko financira s prispevki zasebnikov, pravnih in fizičnih oseb, ki pa ne 
Slttejo 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 
°seb, iz prihodkov od premoženja stranke iz tujine, iz volil in daril iz tujine oziroma vsakršno 
d^go 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 
2 določili ZVolK inZPolS. 

1-2.2 Porabljena sredstva 

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

Stroški volilne kampanje so glede na določila ZVolK opredeljeni po namenu, času in vrsti. 
Namen je določen z zakonsko opredelitvijo volilne kampanje6. To so vsa politično 

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

broški so časovno vezani na obdobje volilne kampanje7, ki se lahko začne najprej 30 dni pred 
dnevom glasovanja, končali 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. 

4 ^radni list RS, 5t. 62/94,70/00 in 51/02. 
, '• Člen ZVolK. 
^ 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 pošilj3 

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 m 
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 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, J® 
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 

Zaradi določb 19. člena ZVolK ne moremo v celoti potrditi popolnosti izkazanih zneskov v 
zaključnem poročilu in tudi ne, ali so bila vsa sredstva, namenjena za volilno kampa^J0' 
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. 

' 17.a člen ZVolK. 
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2. UGOTOVITVE 

Organizator, Mihael Svanjak, je predložil poročilo računskemu sodišču 2. 11. 2004, kar je v 
Predpisanem roku9. 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 kampanjo10. 
V poročilu je organizator izkazal zbrana sredstva v znesku 100.000 tolaijev in porabljena 
sredstva v znesku 223.232 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 potijene zneske, ki so pojasnjeni v točkah 
2-1 in 2.2 tega poročila. 

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

Opis postavke Vsota Vsoti 

(I) 

Izkazani 
znesek v Razlika ... precenitev podcenitev poročilu r r 

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

Potrjeni 
znesek 

(6H2H5) 

Skupna višina zbranih sredstev za volilno kampanjo 

Skupna višina porabljenih sredstev za volilno 
kampanjo 
Skupna višina prejetih prispevkov, ki presegajo 
tnkratno, povprečno mesečno plačo na delavca v RS 
a to leto 
Skupna viSina odobrenih posojil, ki presegajo 
Enkratno povprečno mesečno plačo na delavca v RS 
»to leto 
Skupni znesek odloženih plačil, če višina plačila 
Presega znesek iz 1. točke poročila, čas odloga pa je 

J^jši od 30 dni 
Vir. zaključno poročilo o volilni kampanji organizatoija. 

100.000 0 125.180 (125.180) 225.180 

223.232 9.383 103.331 (93.948) 317.180 

2.1 Pravilnost zbiranja in izkazovanja zbranih sredstev za volilno kampanjo 

Organizatorje zbrana sredstva iz zaključnega poročila v znesku 100.000 tolaijev pridobil iz lastnih 
sredstev. 

1 a S preizkušanjem pravilnosti zbiranja in izkazovanja zbranih sredstev za volilno kampanjo 
smo ugotovili, daje organizator v poročilu zbrana sredstva izkazal za 125.180 tolaijev prenizko 

v tabeli 1, stolpec 5). Organizator med zbranimi sredstvi ni izkazal zneska 125.180 tolaijev, 

^ ga je porabil za plačilo poštnih storitev in potnih stroškov, ki jih je plačal iz lastnih 
fedstev. Navedena sredstva je tudi nepravilno zbral, ker jih ni zbral na posebnem računu, in 

s tem ravnal v nasprotju z 18. členom ZVolK. 

,03,° ^ni po dnevu glasovanja, 19. člen ZVolK. 
Uradni list RS, št. 39/97. 

aPr,7 
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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 
225.180 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 223.232 tolaijev porabil za 
stroške, kot je prikazano v tabeli 3. 
Tabela 3: Stroški volilne kampanje 

Vrste stroškov  Znesek v tolarjih^ 

Stroški tiskanja, reprodukcije in razpošiljanja predvolilnega materiala, ki se 153.752 
pošilja neposredno volivcem 

Stroški tiskanja in razobešanja plakatov 69.480   

Skupaj  223.232 _— 
Vir Zaključno poročilo o volilni kampanji organizatora. 

2.2.a S preizkušanjem pravilnosti izkazovanja porabljenih sredstev za volilno kampanjo smo 
ugotovili, daje organizator v poročilu porabljena sredstva izkazal za 93.948 tolarjev prenizko, 
in sicer zaradi podcenitve za 103.331 tolarjev in precenitve za 9.383 tolarje. 

Podcenitev v znesku 103.331 tolarjev je nastala zato, ker med porabljenimi sredstvi ni izkazal 
stroškov za tiskanje plakatov in letakov v znesku 102.000 tolaijev. Organizatorje posredov 
kopijo bančnega izpiska št. 4, s katere je razvidno, da je plačal račun za tiskanje plakatov 
znesku 102.000 tolaijev, računa pa ni predložil. Poleg tega je nastala še podcenitev v znes 
1.331 tolaijev zaradi napake pri seštevanju stroškov, neupoštevanju stroškov provizije 
negativnih obresti. 

Precenitev v znesku 9.383 tolaijev je nastala, ker je med porabljenimi sredstvi izkazal tudi 
potne stroške, ki pa niso nastali v obdobju volilne kampanje, zato jih ne moremo upoštev 
kot stroške volilne kampanje. 

2.2.b S preizkušanjem pravilnosti porabe sredstev za volilno kampanjo smo ugotovili, da jc 
organizator nepravilno porabil 125.180 tolaijev, ker stroškov volilne kampanje v tem znesku ^ 
poravnal s posebnega računa, temveč jih je plačal iz lastnih sredstev, kar je V nasprotju 
18. členom ZVolK. 

2.2.C S preizkušanjem pravilnosti izkazovanja porabljenih sredstev za volilno kampanjo sin 
ugotovili, da bi moral organizator v poročilu izkazati porabljena sredstva v znesku 317.180 tolar) 
kot je navedeno v tabeli 1 v stolpcu 6. 
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2-3 Znesek delnega povračila stroškov volilne kampanje 

Po Poročilu Republiške volilne komisije o izidu rednih volitev poslancev v državni zbor11 je 
dobil Mihael Svanjak 191 glasov volivcev, kar je 0,02 odstotka oddanih glasov v vsej državi 

oziroma 0,17 odstotkov oddanih glasov v volilni enoti, v kateri je kandidiral, zato ni 
Upravičen do delne povrnitve stroškov volilne kampanje. 

3. MNENJE 

Revidirali smo pravilnost financiranja volilne kampanje za Mihaela Svanjaka za poslanca 
državnega zbora, katere organizatorje bil Mihael Svanjak. Preverili smo pravilnost izkazanih 
zneskov v poročilu o volilni kampanji ter pravilnost zbiranja in porabe sredstev za volilno 
kampanjo. Ugotavljali smo tudi višino delnega povračila stroškov volilne kampanje v skladu 
2 21. Členom ZVolK. Revizijo smo izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK, po katerem imamo 
omejene pristojnosti pri preveijanju zbranih in porabljenih sredstev kot izhaja iz točke 1.2. 

Revidiranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih določa Napotilo za 
'Zvajanje revizij12. 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 

Mihael Svanjak je kot organizator volilne kampanje Mihaela Svanjaka za poslanca državnega 
zbora v letu 2004 v zaključnem poročilu 

Prenizko izkazal zbrana sredstva za 125.180 tolarjev (ugotovitve iz točke 2.1 .a) in 
prenizko izkazal porabljena sredstva za 93.948 tolaijev (ugotovitve iz točke 2.2.a). 

Paradi napak, opisanih v prejšnjem odstavku, zaključno poročilo o volilni kampanji, ki ga je 
Predložil Mihael Svanjak kot organizator volilne kampanje za Mihaela Svanjaka za poslanca 
v državni zbor v letu 2004, po našem mnenju ne prikazuje pravilne višine zbranih in 
Porabljenih sredstev (negativno mnenje). 

^•2 Mnenje o pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za volilno kampanjo 

Mihael Svanjak kot organizator volilne kampanje za Mihaela Svanjaka za poslanca državnega zbora 
v letu 2004 ni pravilno zbral in porabil sredstev za volilno kampanjo v znesku 125.180 tolaijev, ker 
stroškov volilne kampanje v tem znesku ni zbral in poravnal s posebnega računa, kar je v 
neskladju z 18. členom ZVolK (ugotovitve iz točke 2.2.a in 2.2.b). 

„ Uradni list RS, St. 112/04. 
Uradni list RS, št. 41/01. 
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Zaradi nepravilnosti, opisanih v prejšnjem odstavku, Mihael Svanjak kot organizator volilne 
kampanje za Mihaela Svanjaka za poslanca v državni zbor v letu 2004 po našem mnenju ni 
zbral in porabil vseh sredstev za volilno kampanjo v skladu s predpisi (negativno mnenje). 

Pravni pouk 

Tega poročila na podlagi tretjega odstavka 1. člena ZRacS-1 ni dopustno izpodbijati Pre(^ 
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 

MARKA BRECLJA 

ZA POSLANCA DRŽAVNEGA ZBORA 

V LETU 2004 

Številka: 1217-36/2004-19 

Ljubljana, 31. marca 2005 

8'^2005 

L. 
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1. UVOD 

Revizijo pravilnosti financiranja volilne kampanje Marka Breclja za poslanca državnega 
zbora smo izvedli na podlagi ZRacS-1, Zakona o volilni kampanji1 (v nadaljevanju: ZVoIM 
in Programa dela za izvrševanje revizijske pristojnosti Računskega sodišča Republi 
Slovenije v letu 20042. Sklep o izvedbi revizije je bil izdan 16. 11. 2004. 

1.1 Predstavitev organizatorja volilne kampanje 

Volilno kampanjo za kandidate za poslance državnega zbora izvaja organizator vo!ilne 

kampanje (v nadaljevanju: organizator), ki je odgovoren za zakonitost poslovanja- 
Organizator volilne kampanje za kandidata Marka Breclja za poslanca državnega zbora je D 

kandidat sam. 

Organizator je moral najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja odpreti posebni račun z3 

volilno kampanjo (v nadaljevanju: posebni račun)3. Vsa finančna sredstva, kijih organizator 
nameni ali dobi od drugih pravnih ali fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, n>ora 

zbrati na posebnem računu. Tudi vse stroške volilne kampanje mora poravnavati izključno 
tega računa. Posebni račun mora zapreti4 najkasneje v treh mesecih po dnevu glasovanja. 

Marko Brecelj je odprl posebni račun 2. 9. 2004 pri Banki Koper, d. d., Koper, kar je P° 
predpisanem roku, zaprl pa gaje 15. 12. 2004. 

Odgovorna oseba organizatoija je bil Iztok Krkoč. 

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 
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 raZU°^|j 
zagotovilo za presojo pravilnosti financiranja volilne kampanje. Pri tem smo upo§teV 

določila omenjenega zakona glede obsega preveijanja, 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. 
2 Št. 3104-1/2004-21, z dne 18. 10. 2004. 
5 18. člen ZVolK (najkasneje 19. 8. 2004). 
418. 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. 

izvedbi revizije smo imeli omejitev pri obsegu preverjanja, ki izhaja iz določila ZVolK5, 
da je poročilo o poslovanju na računu organizatoija volilne kampanje, s katerega je prenesel 
sredstva na posebni račun za volilno kampanjo, omejeno na obdobje šestih mesecev pred 
dnevom glasovanja. Zaradi navedene omejitve ne moremo v celoti potrditi poročila, oziroma 
P°trditi, da so bila vsa sredstva, namenjena za volilno kampanjo, zbrana na posebnem računu 
ln tudi ne, ali so bili vsi stroški za volilno kampanjo poravnani s tega računa. Preizkusili smo 
'e pravilnost in točnost zneskov, ki so navedeni v poročilu. 

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 
P3 lista dobila najmanj 6 odstotkov glasov od skupnega števila oddanih glasov v volilni enoti 
a'i 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. 

^radi določb 19. člena ZVolK ne moremo v celoti potrditi popolnosti izkazanih zneskov v 
ključnem poročilu 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 
fačuna. Preizkusili smo le pravilnost in točnost zneskov, ki so navedeni v poročilu. 

2- UGOTOVITVE 

Organizator Marko Brecelj je poročilo računskemu sodišču predložil 2. 11. 2004, kar je v 
Predpisanem roku6. Izdelano je v skladu z Odredbo o obrazcih poročil o zbranih in 
Porabljenih sredstvih za volilno kampanjo7. V poročilu je organizator izkazal, da sredstev za 
y°lilno kampanjo ni niti zbral niti porabil. Vse postavke v predloženem poročilu so 
ukazovale vrednost nič. 

podlagi preizkusa pravilnosti trditve iz poročila o volilni kampanji smo ugotovili, da 
Organizator ni zbral sredstev za volilno kampanjo in sredstev za volilno kampanjo tudi ni porabil, 
^rje v poročilu pravilno izkazal. V zvezi z volilno kampanjo je imel organizator le stroške zaradi 
°dprtja in zaprtja posebnega računa, kar pa ZVolK8 ne šteje med stroške, potrebne za izvedbo 
v°Hlne kampanje. Stroški storitev banke so pri tem zanemarljivi. 

6 
9- Člen ZVolK. 

j '9. člen ZVolK. 
, ^dni list RS, št. 39/97. 

'•a Clcn ZVolK. 
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Organizatorju volilne kampanje delno povračilo stroškov volilne kampanje ne pripada, ker po 
Poročilu Republiške volilne komisije o izidu glasovanja9 kandidat Marko Brecelj ni dobil 
zadostnega števila glasov in ni imel stroškov z volilno kampanjo. 

3. MNENJE 

Revidirali smo pravilnost financiranja volilne kampanje za kandidata Marka Breclja za 
poslanca državnega zbora, katerega organizator je bil kandidat sam. Preverili smo pravilnost 
izkazovanja zbranih in porabljenih sredstev v zaključnem poročilu o volilni kampanji. 

Revidiranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih določa Napotilo za 
izvajanje revizij10. Revizijski postopki so obsegali pridobivanje, pregledovanje, analiziranje |n 

presojanje podatkov o volilni kampanji ter dokumentiranje revizijskih ugotovitev. Revizijo 
smo izvedli v obsegu, ki ga določa ZVolK, po katerem imamo omejene pristojnosti Pn 

preveijanju zbranih in porabljenih sredstev, kot izhaja iz točke 1.2. 

Zaključno poročilo Marka Breclja za kandidata za poslanca v državni zbor v letu 2004 v vseh 
pomembnih pogledih pravilno izkazuje, da organizator med volilno kampanjo ni zbral m 
porabil nobenih sredstev za volilno kampanjo (pozitivno mnenje). 

Pravni pouk 

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

Igor Šoltes, l.r. 
generalni državni revizor 

9 Uradni list RS, št. ! 12/04. 
10 Uradni list RS, St. 41/01. 
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