REVIZIJSKO POROČILO
Pravilnost poslovanja politične stranke
Socialni demokrati v letu 2018

2020

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.

REVIZIJSKO POROČILO
Pravilnost poslovanja politične stranke
Socialni demokrati v letu 2018

Številka: 325-6/2019/26
Ljubljana, 7. julija 2020

4

PRAVILNOST POSLOVANJA SD V LETU 2018 | Povzetek

Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti poslovanja politične stranke Socialni demokrati v letu 2018.
Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja politične stranke Socialni demokrati v letu 2018.
Računsko sodišče je preverjalo skladnost poslovanja politične stranke Socialni demokrati z Zakonom o
političnih strankah in Zakonom o volilni in referendumski kampanji.
Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja politične stranke Socialni demokrati v letu 2018 izreklo
pozitivno mnenje.
Računsko sodišče ni zahtevalo predložitve odzivnega poročila, ker je politična stranka Socialni demokrati
že med revizijskim postopkom izvedla ustrezni popravljalni ukrep.

Povzetek | PRAVILNOST POSLOVANJA SD V LETU 2018

5

6

PRAVILNOST POSLOVANJA SD V LETU 2018 | Revizijsko poročilo

KAZALO
1. UVOD
1.1
1.2

7
PREDSTAVITEV STRANKE SD ................................................................................................................ 7
PREDSTAVITEV REVIZIJE ........................................................................................................................ 9

2. UGOTOVITVE

11

2.1

PRIHODKI ................................................................................................................................................ 11

2.1.1
2.1.2

Prispevki za redno poslovanje stranke po ZPolS .............................................................................. 12
Prispevki za volitve v občinske oziroma mestne svete in za volitve županov po ZVRK........... 13

2.2
2.3
2.4

ODHODKI ................................................................................................................................................ 14
PREMOŽENJE STRANKE ........................................................................................................................ 14
POSOJILA .................................................................................................................................................. 14

3. MNENJE
4. PRIPOROČILA

16
17

Revizijsko poročilo | PRAVILNOST POSLOVANJA SD V LETU 2018

1. UVOD
Revizijo pravilnosti poslovanja politične stranke Socialni demokrati (v nadaljevanju: stranka SD) v letu 2018
smo izvedli na podlagi Zakona o računskem sodišču1, Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije2 in
Zakona o političnih strankah3 (v nadaljevanju: ZPolS). Sklep o izvedbi revizije4 je bil izdan 10. 4. 2019.
Naša pristojnost je, da izrečemo mnenje o pravilnosti poslovanja na podlagi revizije. Revizijo smo izvedli v
skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi, ki jih določa Napotilo za izvajanje revizij5. Revizija je
vključevala izvajanje postopkov za pridobivanje revizijskih dokazov o pravilnosti poslovanja. Izbrani
postopki vključujejo tudi ocenjevanje tveganj za nastanek nepravilnosti. Pri ocenjevanju teh tveganj smo
proučili notranje kontroliranje, povezano z zagotavljanjem pravilnosti poslovanja, da bi določili okoliščinam
ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazili mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja stranke SD.
Revizijo smo načrtovali in izvedli tako, da smo pridobili zadostna in ustrezna zagotovila za izrek mnenja.
Predmet revizije je bilo poslovanje stranke SD v letu 2018.
Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja stranke SD v letu 2018.

1.1 Predstavitev stranke SD
Stranka SD s sedežem na Levstikovi ulici 15 v Ljubljani in s kratico imena SD je bila ustanovljena
29. 5. 1993 kot Združena lista socialnih demokratov6 in je bila vpisana v register političnih strank z
odločbo Ministrstva za pravosodje št. 024-17/94 z dne 7. 11. 1994. Na kongresu 2. 4. 2005 je stranka
spremenila ime v Socialni demokrati7, njeno preimenovanje pa je bilo vpisano v register političnih strank z
odločbo št. 1322/03-028/57-2000/24 z dne 18. 5. 2005.

1
2
3
4
5
6
7

Uradni list RS, št. 11/01, 109/12.
Uradni list RS, št. 91/01.
Uradni list RS, št. 100/05-UPB1, 103/07, 99/13, 46/14.
Št. 325-6/2019/2.
Uradni list RS, št. 43/13.
[URL: http://www.socialnidemokrati.si/stranka/zgodovina/], 20. 8. 2019.
Stranka SD je imela v letu 2018 odprta naslednja transakcijska računa za redno poslovanje:
št. SI56 0201 0001 0910 623, odprt pri NLB, d. d., Ljubljana, in št. SI56 6100 0000 9005 148, odprt pri Delavski
hranilnici, d. d., Ljubljana. Prav tako je imela odprte naslednje transakcijske račune za volilno oziroma
referendumsko kampanjo: št. SI56 6100 0001 9130 105 za volitve v Državni zbor Republike Slovenije v letu 2018,
št. SI56 6100 0001 9206 832 za referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom
železniške proge Divača–Koper (Uradni list RS, št. 51/18), št. SI56 6100 0002 0326 697 za volitve županov in
št. SI56 6100 0002 0326 891 za volitve v občinske oziroma mestne svete, ki so bili vsi odprti pri Delavski
hranilnici, d. d., Ljubljana.
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V skladu s prvim odstavkom 19. člena ZPolS mora stranka imeti statut. V letu 2018 je veljal Statut
Socialnih demokratov8 (v nadaljevanju: statut), ki ga je stranka SD sprejela na 9. kongresu 6. 7. 2013 v
Medvodah in spremenila 6. 10. 2018 na 11. kongresu stranke v Bukovici.
Organi stranke v letu 2018 so bili: kongres, konferenca, predsedstvo, nadzorni odbor, predsednik stranke,
glavni tajnik stranke, dve podpredsednici in dva podpredsednika stranke.
Kongres je najvišji organ stranke. Njegove naloge so: sprejem programa in statuta, obravnava poročila o
delu stranke med 2 volilnima sejama, oblikovanje temeljev političnega delovanja stranke, volitve članov
predsedstva stranke, volitve predsednika in glavnega tajnika stranke, volitve predsednika ter članov
nadzornega odbora, volitve podpredsednika stranke in druge naloge.
Predsedstvo skrbi za uresničevanje sklepov in stališč kongresa, odloča o kandidatih stranke za državne
funkcije, vodi kadrovsko politiko, medsebojno usklajuje delo poslanske skupine, članov vlade, kolegija
predsednika stranke, Mladega foruma, Ženskega foruma, Delavske zveze, svetov, volilnega štaba ter
drugih organov in oblik delovanja stranke na državni, območni in občinski ravni, sprejema finančni načrt
in zaključni račun stranke, sprejema volilno organiziranost stranke in imenuje volilni štab, imenuje
strokovne svete in druga stalna in občasna delovna telesa, imenuje člana predsedstva stranke, ki je
zadolžen za mednarodne odnose, imenuje delegate stranke za kongrese in druge oblike srečanj
mednarodnih organizacij, katerih polnopravna članica je stranka, sklicuje konferenco in kongres stranke,
na predlog nadzornega odbora ali glavnega tajnika skliče zbor članstva oziroma konferenco občinske
organizacije in konferenco območne organizacije, na soglasni predlog nadzornega odbora z dvotretjinsko
večino članov predsedstva razreši vodstvo občinske ali območne organizacije.
Nadzorni odbor nadzoruje finančno in materialno poslovanje stranke, tolmači statut in ocenjuje statutarnost
ravnanj in odločitev, ocenjuje skladnost aktov Mladega foruma, Ženskega foruma in Delavske zveze s
statutom stranke, odloča o izključitvah iz stranke, odloča o pritožbah na odločitve, ki jih sprejemajo organi
stranke (razen konference in kongresa stranke), soglasno predlaga predsedstvu stranke razrešitev vodstva
občinske ali območne organizacije ter opravlja druge naloge in obveznosti, ki izhajajo iz statuta.
Predsednik stranke predstavlja stranko, v času njegove odsotnosti pa to delo opravlja podpredsednik stranke,
ki ga predsednik lahko pooblasti tudi za vodenje poslov. Predsednik med drugim vodi stranko, sklicuje
predsedstvo stranke ter na podlagi sklepa predsedstva skliče kongres.
Predsednik stranke SD v letu 2018 je bil mag. Dejan Židan.
Glavni tajnik stranke odgovarja za organiziranje mreže stranke in usklajeno delovanje občinskih in
območnih organizacij stranke, vodi kadrovske postopke, ki izhajajo iz sklepov predsedstva, konference in
kongresa stranke, pripravi sistemizacijo delovnih mest, sklepa delovna razmerja s funkcionarji in delavci
stranke in odloča o vseh vprašanjih s področja delovnih razmerij ter opravlja druge zadolžitve, ki mu jih
naloži predsedstvo.
Stranka SD je organizirana na občinski, območni in državni ravni. Občinske organizacije se obvezno
združujejo v območne organizacije.
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[URL: https://socialnidemokrati.si/statut/], 20. 4. 2020.
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Stranka SD lahko pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
•
•
•
•

od članarin,
od prispevkov fizičnih oseb,
od prihodkov od premoženja in
iz proračuna.

Statut določa, da višino in načine plačevanja članarine določa pravilnik, ki ga sprejme predsedstvo stranke
po predhodni obravnavi v območnih organizacijah. Pravilnik o članarini in prispevkih določa, da
predsedstvo stranke na začetku leta s sklepom določi minimalno letno članarino. Predsedstvo stranke SD
je določilo, da minimalna letna članarina v letu 2018 znaša 25 evrov.
Na dan 31. 12. 2018 je stranka SD imela 8,85 zaposlenega.
Stranka SD je v letu 2018 sodelovala na:
•
•
•

predčasnih volitvah za poslance v Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljevanju: državni zbor):
stranka SD je dobila 10 mandatov9 za poslance v državnem zboru;
volitvah županov: stranka SD je dobila 16 mandatov za župane10;
volitvah v občinske oziroma mestne svete: stranka SD je dobila 335 mandatov za občinske svetnike11.

Na podlagi 5. člena statuta predsedstvo imenuje člana predsedstva stranke, ki zastopa stranko v pravnem
prometu, vodi stranko in je odgovoren za materialno in finančno poslovanje stranke. Ta odgovornost
vključuje tudi vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje notranjega kontroliranja, povezanega s pravilnostjo
poslovanja. Odgovorna oseba stranke SD za finančno in materialno poslovanje v obdobju, na katero se
nanaša revizija, in med izvajanjem revizije je bil Dejan Levanič.

1.2 Predstavitev revizije
Pri reviziji pravilnosti poslovanja stranke SD v letu 2018 smo pri rednem poslovanju preverjali skladnost
poslovanja stranke SD z ZPolS, pri financiranju volilnih kampanj za volitve županov in za volitve v
občinske oziroma mestne svete v letu 2018 pa skladnost poslovanja stranke SD z Zakonom o volilni in
referendumski kampanji12 (v nadaljevanju: ZVRK), in sicer pri:
•
•
•
•

prihodkih,
odhodkih,
premoženju stranke in
posojilih.

Prihodki in odhodki stranke SD na posebnem transakcijskem računu za predčasne volitve poslancev v
državni zbor v letu 2018 so bili predmet posebne revizije.

9

10
11
12

Zapisnik o ugotovitvi izida predčasnih volitev poslancev v Državni zbor Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 41/18, 43/18).
[URL: https://dvk-rs.si/arhivi/lv2018/rezultati/zbirni_podatki.html], 21. 8. 2019.
Tako kot opomba 10.
Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 98/13.
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Preverili smo tudi, ali je stranka SD vse morebitne prispevke, pridobljene v nasprotju z ZPolS in ZVRK,
v 30 dneh od prejema nakazala v humanitarne namene, kot so določeni v zakonu, ki ureja humanitarne
organizacije, ter ali je v letnem poročilu razkrila podatke o pravnih in fizičnih osebah, ki so donirale
tovrstne prispevke. Namensko porabo sredstev smo presojali pri porabi sredstev, ki jih je stranka SD
pridobila za dodatno strokovno pomoč pri delu poslanskih skupin v državnem zboru, in pri porabi
sredstev za mladinsko organizacijo.
Pri presoji skladnosti poslovanja s predpisi pri povečanju in zmanjšanju premoženja ter najemanju posojil
smo upoštevali določbe ZPolS.
V reviziji smo v zvezi z razkrivanjem določenih podatkov v skladu z ZPolS preverjali, ali je stranka SD v
letnem poročilu navedla:
•

•

podatke o osebnem imenu in naslovu fizične osebe ter višini skupnega letnega zneska, ki ga je fizična
oseba prispevala stranki SD, če so prispevki presegali 1.626,95 evra, to je višino povprečne bruto
mesečne plače na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za
leto 201713;
podatke o višini, obrestni meri in odplačilni dobi vseh posameznih posojil, ki jih je stranki SD dala
banka ali posojilnica, vključno z navedbo podatkov o firmi in sedežu, poslovnem naslovu in matični
številki banke ali posojilnice, pri kateri je stranka pridobila posojilo, ne glede na višino posojila.

Zagotovila za izrek mnenja smo pridobili s pregledovanjem in analiziranjem dokumentacije in s
podrobnim preizkušanjem podatkov.
Dokaze za izrek mnenja smo pridobili s preizkušanjem pravilnosti prihodkov in odhodkov po
nestatističnem načinu vzorčenja, vseh povečanj oziroma zmanjšanj premoženja stranke ter posojil stranke
v letu 2018. Za preizkušanje smo sestavili revizijski program. Za izrek mnenja smo upoštevali tiste razkrite
nepravilnosti, ki smo jih opredelili v revizijskem programu. Sodila za oblikovanje mnenja so bili predpisi,
ki urejajo poslovanje političnih strank.

13

Poročilo o gibanju plač za december 2017 (Uradni list RS, št. 15/18).
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2. UGOTOVITVE
2.1 Prihodki
Stranka SD je v letnem poročilu za leto 2018 izkazala prihodke v znesku 1.121.548,65 evra, ki jih je
pridobila iz virov, ki so prikazani v tabeli 1. Največji del prihodkov predstavljajo prihodki iz proračuna
lokalnih skupnosti (27,6 odstotka).
Tabela 1: Prihodki stranke SD v letu 2018
Prihodki

Znesek
v evrih

Struktura
v odstotkih

1.

ČLANARINE

128.323,13

11,44

2.

DENARNI PRISPEVKI FIZIČNIH OSEB

212.721,96

18,97

44.520,65

3,97

168.201,31

15,00

2.1 Za redno poslovanje stranke po ZPolS
2.2 Za kampanjo po ZVRK
3.

4.

DRUGE OBLIKE PRISPEVKOV FIZIČNIH OSEB

0

-

3.1 Za redno poslovanje stranke po ZPolS

0

-

3.2 Za kampanjo po ZVKR

0

-

PRIHODKI IZ PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE

297.996,31

26,57

4.1 Prihodki po 23. členu ZPolS

216.100,53

19,27

35.000,00

3,12

4.2 Prihodki po drugem odstavku 21. člena ZPolS
4.3 Prihodki po 24. in 26. členu ZVRK

5.

0

-

4.4 Donacije od dela dohodnine po zakonu, ki ureja dohodnino

14.682,28

1,31

4.5 Prihodki po drugih zakonih

32.213,50

2,87

PRIHODKI IZ PRORAČUNA LOKALNIH SKUPNOSTI

309.954,69

27,64

5.1 Prihodki po 26. členu ZPolS

309.954,69

27,64

5.2 Prihodki po 28. členu ZVRK

0

6.

IZREDNI PRIHODKI

7.

PRIHODKI OD PREMOŽENJA

Skupaj

-

1.998,42

0,18

170.554,14

15,21

1.121.548,65

100,00

Vir: letno poročilo stranke SD za leto 2018, Obrazec P1 – Prihodki in odhodki stranke SD v letu 2018.
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2.1.1 Prispevki za redno poslovanje stranke po ZPolS
2.1.1.a
Stranka SD je v letu 2018 od samostojnega podjetnika posameznika Martina Metličarja, s. p.,
Rogaška Slatina prejela denarna prispevka14 v skupnem znesku 75 evrov. Stranka SD prispevkov v 30 dneh
po prejemu ni nakazala v humanitarne namene, kot so določeni v zakonu, ki ureja humanitarne
organizacije.
Navedeni ravnanji sta v neskladju z devetim odstavkom 22. člena ZPolS v povezavi s prvim odstavkom
25. člena ZPolS, ki določata, da mora stranka prispevke, ki jih je pridobila v nasprotju s tem zakonom, v
30 dneh od prejema nakazati v humanitarne namene, kot so določeni v zakonu, ki ureja humanitarne
organizacije ter da samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost,
ne smejo financirati strank.
2.1.1.b
Stranka SD je v letu 2018 prejela prispevke fizičnih oseb, ki niso bili vplačani s kreditnimi plačili
ali direktnimi obremenitvami v breme plačilnega računa plačnika prek bank ali hranilnic, pri čemer so tako
vplačani prispevki v letu 2018 presegali znesek 420 evrov, ki je v skladu z ZPolS določen kot dovoljen
najvišji prispevek, vplačan pri ponudniku plačilnih storitev v gotovini. Skupna vsota prispevkov, ki so
presegli višino dovoljenega prispevka, vplačanega na ta način, znaša 850 evrov15. Stranka SD navedenih
prispevkov fizičnih oseb v 30 dneh od prejema ni nakazala v humanitarne namene, kot so določeni v
zakonu, ki ureja humanitarne organizacije.
Navedena ravnanja niso v skladu z devetim odstavkom 22. člena ZPolS v povezavi s prvim odstavkom
22. člena ZPolS. Deveti odstavek 22. člena ZPolS določa, da mora stranka prispevke, ki jih pridobi v
nasprotju s tem zakonom, v 30 dneh od prejema nakazati v humanitarne namene, kot so določeni v
zakonu, ki ureja humanitarne organizacije. Prvi odstavek 22. člena ZPolS med drugim določa, da so
prispevki posamezne fizične osebe v gotovini v letu, za katero se dela letno poročilo stranke, dovoljeni
največ do zneska, ki je določen na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, glede obveznosti nakazovanja
plačil in prejemkov na transakcijske račune16, višji prispevki v denarju pa morajo biti vplačani s kreditnimi
plačili ali direktnimi obremenitvami v breme plačilnega računa plačnika prek bank, hranilnic ali drugih
pravnih oseb, ki v skladu s predpisi, ki urejajo plačilne storitve, opravljajo plačilne storitve.

14
15

16

24. 8. 2018 je nakazal 25 evrov, 15. 11. 2018 pa 50 evrov.
Na napačen način so plačali prispevke: Ljudmila Han, Pot na jez 3, Radeče v znesku 580 evrov; Janez Prešiček,
Ulica talcev 1, Radeče v znesku 80 evrov; Tomaž Režun, Kolenov graben 1, Radeče v znesku 80 evrov;
Damjana Karlo, Mejačeva ulica 11a, Ljubljana v znesku 30 evrov in Anton Rop, Spodnje Gameljne 126a,
Ljubljana v znesku 80 evrov (580 + 80 + 80 + 30 + 80 = 850).
Navedeni znesek je bil v letu 2018 določen v drugem in tretjem odstavku 23.a člena Pravilnika o izvajanju Zakona
o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09, 101/11, 24/12, 19/13, 45/14, 97/14
39/15, 40/16, 85/16, 30/17, 37/18).
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2.1.1.c
•
•

Stranka SD je pridobila:

izredni popust v znesku 725 evrov brez DDV17 od izvajalca Pionirski dom – Center za kulturo mladih,
Ljubljana za najem Festivalne dvorane18 ob izvedbi volilne konvencije stranke 24. 4. 2018;
izredni popust v znesku 901,64 evra brez DDV19 od izvajalca Union Hoteli d. d., Ljubljana za najem
Bele dvorane v Grand hotelu Union 5. 2. 2018.

Stranka SD denarne protivrednosti drugih oblik prispevkov pravnih oseb v skupnem znesku 1.626,64 evra,
ki jih je pridobila v nasprotju z ZPolS, v 30 dneh od prejema ni nakazala v humanitarne namene, kot so
določeni v zakonu, ki ureja humanitarne organizacije.
Navedeni ravnanji nista v skladu z devetim odstavkom 22. člena ZPolS, ki določa, da mora stranka
prispevke, ki jih pridobi v nasprotju s tem zakonom, v 30 dneh od prejema nakazati v humanitarne
namene, kot so določeni v zakonu, ki ureja humanitarne organizacije.
Ukrep stranke SD
Na podlagi sklenjene asignacijske pogodbe med Mestno občino Velenje, stranko SD in Društvom za boj proti raku Velenje
je Mestna občina Velenje 9. 3. 2018 nakazala 100 evrov Društvu za boj proti raku Velenje. Stranka SD je 14. 6. 2019
nakazala 4.160 evrov Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje.

2.1.2 Prispevki za volitve v občinske oziroma mestne svete in za volitve županov
po ZVRK
2.1.2.a
Stranka SD je za volitve v občinske oziroma mestne svete in za volitve županov prejela izredni
popust družbe Amicus, d. o. o., Kranj v ocenjenem znesku 970 evrov brez DDV za najem jumbo
panojev20.
Stranka SD denarne protivrednosti prispevka pravne osebe v ocenjenem znesku 970 evrov, ki ga je
pridobila v nasprotju z ZVRK, v 30 dneh od prejema ni nakazala v humanitarne namene, kot so določeni
v zakonu, ki ureja humanitarne organizacije.
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Storitev je bila obračunana v znesku 1.300 evrov brez DDV, čeprav je v skladu s cenikom cena celodnevnega
najema Festivalne dvorane znašala 1.950 evrov brez DDV.
Poleg najema dvorane je izvajalec ob dogodku vključil dodatnega tehničnega delavca, ki je opravljal delo 3 ure
(1 delavec je že vključen v ceno najema) in za katerega bi moral stranki SD zaračunati 75 evrov brez DDV, vendar
na računu tega ni obračunal. V skladu s cenikom je bila cena dodatnega tehničnega delavca 25 evrov na uro
brez DDV.
Najem Bele dvorane je bil stranki zaračunan v znesku 737,7 evra brez DDV, čeprav je v skladu s cenikom cena
najema Bele dvorane znašala 1.639,34 evra brez DDV.
Za jumbo pano – paketni najem 10 površin na območju Mestne občine Nova Gorica za oglaševanje od 31. 10. 2018
do 18. 11. 2018 je bilo stranki zaračunano 1.850 evrov brez DDV. Storitev je bila zaračunana na podlagi
posebnega cenika oglaševanja za lokalne volitve 2018 za obdobje od 29. 10. 2018 do 19. 11. 2018, v skladu s
katerim je cena paketnega najema 6 do 10 površin znašala 185 evrov brez DDV za 1 površino. V skladu z rednim
cenikom je cena najema v mestnih občinah za 3 tedne 282 evrov brez DDV za 1 površino.
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Navedeno ravnanje ni v skladu z desetim odstavkom 14. člena ZVRK v povezavi s petim odstavkom
14. člena ZVRK, ki določata, da pravne osebe zasebnega prava ne smejo financirati volilne kampanje ter
da mora organizator volilne kampanje prispevke, ki so mu dani v nasprotju z ZVRK, najkasneje v 30 dneh
od prejema nakazati v humanitarne namene, kot so določeni v zakonu, ki ureja humanitarne organizacije.
Ukrep stranke SD
Stranka SD je 14. 6. 2019 nakazala 4.160 evrov Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje.

2.2 Odhodki
Stranka SD je v letnem poročilu za leto 2018 izkazala odhodke v znesku 1.481.500,23 evra, ki jih je
porabila za namene, določene v tabeli 2.
Tabela 2: Izkazani odhodki stranke SD v letu 2018
Odhodki

Znesek
v evrih

Struktura
v odstotkih

1.

Odhodki rednega poslovanja stranke

854.200,63

57,7

2.

Odhodki kampanj stranke

627.299,601)

42,3

•

za volitve v državni zbor

335.709,13

22,7

•

za volitve županov

112.923,31

7,6

•

za volitve v občinske svete

178.602,72

12,0

•

za referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in
gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper

64,30

0,0

Skupaj

1.481.500,23

100,0

Opomba: 1) V letnem poročilu navedeni skupni odhodki kampanj stranke niso enaki vsoti zneskov v letnem poročilu
navedenih odhodkov posameznih kampanj. Razlika je 0,14 evra.
Vir: letno poročilo stranke SD za leto 2018.

Pri pregledu porabe sredstev stranke SD nismo ugotovili nepravilnosti.

2.3

Premoženje stranke

V reviziji pri povečanju in zmanjšanju premoženja stranke SD nismo ugotovili nepravilnosti.

2.4 Posojila
Stranka SD je v letnem poročilu za leto 2018 izkazala posojilo v znesku 500.000 evrov, ki ji ga je odobrila
Delavska hranilnica, d. d., Ljubljana.
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Tabela 3: Izkazana posojila stranki SD v letu 2018
Posojila

Znesek
v evrih

Struktura
v odstotkih

Delavska hranilnica, d. d., Ljubljana

500.000

100,0

Skupaj

500.000

100,0

Vir: letno poročilo stranke SD za leto 2018.

Pri posojilih nismo ugotovili nepravilnosti.
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3. MNENJE
Revidirali smo pravilnost poslovanja politične stranke Socialni demokrati v letu 2018.
Pozitivno mnenje
Menimo, da je politična stranka Socialni demokrati v letu 2018 v vseh pomembnih pogledih poslovala v
skladu z Zakonom o političnih strankah ter Zakonom o volilni in referendumski kampanji.
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4. PRIPOROČILA
Politični stranki Socialni demokrati priporočamo, naj:
•

vzpostavi postopke in notranje kontrole, na podlagi katerih bo zagotovila pravočasno identificiranje
morebitnih prispevkov posameznih fizičnih oseb v gotovini nad zneskom, določenim na podlagi
zakona, ki ureja davčni postopek, pravočasno identificiranje morebitnih prispevkov samostojnih
podjetnikov posameznikov ter pravočasno nakazilo prispevkov, pridobljenih v nasprotju z Zakonom
o političnih strankah in Zakonom o volilni in referendumski kampanji, v humanitarne namene, kot so
določeni v zakonu, ki ureja humanitarne organizacije.

Pravni pouk
Tega poročila na podlagi tretjega odstavka 1. člena Zakona o računskem sodišču ni dopustno izpodbijati
pred sodišči in drugimi državnimi organi.

Tomaž Vesel,
generalni državni revizor

Poslano:
1. stranki Socialni demokrati, priporočeno;
2. Državnemu zboru Republike Slovenije, priporočeno;
3. arhivu.
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