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POSLANSTVO

Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih 
poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov javnih sredstev ter svetuje, kako naj 
državni organi in drugi uporabniki javnih sredstev izboljšajo svoje poslovanje. 
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1. UVOD 
V revizijskem poročilu o pravilnosti financiranja volilne kampanje liste kandidatov Slovenska demokratska 
stranka – SDS in SLS – Slovenska ljudska stranka na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski 
parlament v letu 20191 je Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: računsko sodišče) 
politični stranki Slovenska demokratska stranka (v nadaljevanju: stranka SDS) o pravilnosti poročanja in 
o pravilnosti poslovanja v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji2 (v nadaljevanju: ZVRK) 
izreklo mnenji s pridržkom.  
 
Ker vse razkrite nepravilnosti niso bile odpravljene med revizijo, je računsko sodišče od stranke SDS 
zahtevalo predložitev odzivnega poročila. 
 
Stranka SDS je v predpisanem roku 30 dni računskemu sodišču predložila odzivno poročilo. V odzivnem 
poročilu, ki ga je s podpisom in pečatom potrdila odgovorna oseba mag. Borut Dolanc, generalni sekretar 
stranke, je predstavljen popravljalni ukrep. 
 
V porevizijskem postopku smo pregledali odzivno poročilo ter preizkusili verodostojnost in zadovoljivost 
izkazanega popravljalnega ukrepa. 
 
V tem poročilu: 

• predstavljamo nepravilnost, ki je bila razkrita v revizijskem poročilu in je zahtevala ukrepanje, 
• povzemamo popravljalni ukrep in 
• izrekamo mnenje o zadovoljivosti popravljalnega ukrepa. 

                                                      

1   [URL: http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/Datoteke/Revizije/2020/EU_volitve/SDS/EUVol19_SDS_RevizijskoP.pdf], 
17. 4. 2020 

2  Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 98/13. 
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2. NEPRAVILNOST IN POPRAVLJALNI UKREP 
2.1 Opis nepravilnosti 

V točki 2.2.3.a revizijskega poročila je navedeno, da smo s preizkušanjem pravilnosti nakazil prispevkov, 
zbranih v nasprotju z ZVRK, v humanitarne namene ugotovili, da je stranka SDS prejela druge oblike 
prispevkov v obliki izrednih popustov in brezplačnih storitev, ki sta jih ji zagotovili pravni osebi in lokalna 
skupnost v skupnem ocenjenem znesku 198,72 evra, stranka SDS pa njihove denarne protivrednosti ni 
nakazala v humanitarne namene.  
 
Navedena ravnanja niso v skladu z desetim odstavkom 14. člena ZVRK v povezavi s petim odstavkom 
14. člena ZVRK, ki določata, da lokalne skupnosti in pravne osebe ne smejo financirati volilne kampanje 
ter da mora organizator volilne kampanje prispevke, ki so mu dani v nasprotju z ZVRK, v 30 dneh od 
prejema nakazati v humanitarne namene, kot so določeni v zakonu, ki ureja humanitarne organizacije.  
 
Stranka SDS je 26. 2. 2020 nakazala 162,3 evra v humanitarne namene organizaciji Škofijska Karitas Celje. 
 
Stranka SDS je morala v odzivnem poročilu izkazati nakazilo prispevkov v znesku 36,42 evra, ki so ji bili 
dani v nasprotju z ZVRK, v humanitarne namene, kot so določeni v zakonu, ki ureja humanitarne 
organizacije. 
 

2.2 Izkazani popravljalni ukrep 

Stranka SDS je v odzivnem poročilu izkazala, da je 27. 3. 2020 izvedla nakazilo sredstev v znesku 
36,42 evra Škofijski Karitas Celje, ki je humanitarna organizacija po zakonu, ki ureja humanitarne 
organizacije.  
 

2.3 Ocena popravljalnega ukrepa 

Izkazani popravljalni ukrep ocenjujemo kot zadovoljiv. 
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3. MNENJE O IZKAZANEM POPRAVLJALNEM 

UKREPU 
Pregledali smo odzivno poročilo, ki ga je na podlagi zahteve iz revizijskega poročila o pravilnosti 
financiranja volilne kampanje liste kandidatov Slovenska demokratska stranka – SDS in SLS – Slovenska 
ljudska stranka na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2019 izdelala 
politična stranka Slovenska demokratska stranka. Ocenili smo, da je odzivno poročilo, ki ga je s podpisom 
in pečatom potrdil mag. Borut Dolanc, generalni sekretar stranke, verodostojno. 
 
Zadovoljivost izkazanega popravljalnega ukrepa smo ocenili na podlagi posredovanega opisa ukrepa in 
dokumentacije. Menimo, da smo pridobili zadostne in ustrezne podlage in dokaze, da lahko podamo 
oceno o zadovoljivosti izkazanega ukrepa. 
 
Ocenjujemo, da je popravljalni ukrep, opisan v točki 2.2, zadovoljiv. 
 
 
 
 
 
Tomaž Vesel, 
generalni državni revizor 
 
 
 

Poslano: 

1. stranki Slovenska demokratska stranka, priporočeno; 
2. Državnemu zboru Republike Slovenije, priporočeno; 
3. arhivu. 
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Bdimo nad potmi
javnega denarja

Računsko sodišče Republike Slovenije 
The Court of Audit of the Republic of Slovenia
Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija  
tel.: +386 (0) 1 478 58 00
fax: +386 (0) 1 478 58 91
sloaud@rs-rs.si
www.rs-rs.si
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