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Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti poslovanja politične stranke Dobra država v letu 2019. 
 
Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja politične stranke Dobra država v letu 2019. 
Računsko sodišče je preverjalo skladnost poslovanja politične stranke Dobra država z Zakonom 
o političnih strankah in Zakonom o volilni in referendumski kampanji. 
 
Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja politične stranke Dobra država v letu 2019 izreklo 
pozitivno mnenje. 
 
Računsko sodišče je politični stranki Dobra država podalo priporočili za izboljšanje poslovanja. 
 
Računsko sodišče ni zahtevalo predložitve odzivnega poročila, ker je politična stranka Dobra država že 
med revizijskim postopkom izvedla ustrezna popravljana ukrepa, saj je skupni znesek denarnih 
prispevkov, ki jih je prejela v nasprotju z Zakonom o političnih strankah in Zakonom o volilni in 
referendumski kampanji, nakazala v humanitarne namene. 
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1. UVOD 
Revizijo pravilnosti poslovanja politične stranke Dobra država (v nadaljevanju: stranka DD) v letu 2019 
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 26. 5. 2020. 
 
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 DD. Revizijo smo načrtovali in izvedli tako, da smo pridobili zadostna in ustrezna zagotovila za 
izrek mnenja. 
 
Predmet revizije je bilo poslovanje stranke DD v letu 2019. 
 
Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja stranke DD v letu 2019. 
 

1.1 Predstavitev stranke DD 
Stranka DD s sedežem na Tomšičevi ulici 1 v Ljubljani in s kratico imena DD je bila ustanovljena na 
ustanovitvenem kongresu 18. 11. 2017 na Vrhniki. Stranka DD je bila vpisana v register političnih strank 
pri Ministrstvu za notranje zadeve z odločbo št. 2153-5/2017/6 (1324-03) z dne 8. 12. 2017. Stranka DD je 
imela v letu 2019 odprte 3 transakcijske račune6. 
 
V letu 2019 je veljal Statut stranke Dobra država (v nadaljevanju: statut), ki ga je stranka DD sprejela na 
ustanovitvenem kongresu 18. 11. 2017 na Vrhniki.  
 

                                                      

1  Uradni list RS, št. 11/01 in 109/12. 
2  Uradni list RS, št. 91/01. 
3  Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14. 
4  Št. 325-3/2020/3. 
5  Uradni list RS, št. 43/13. 
6 Stranka DD je imela za redno poslovanje odprt transakcijski račun št. SI56 1910 0001 1438 585 pri DEŽELNI 

BANKI SLOVENIJE d. d. (v nadaljevanju: DBS). Za volilne kampanje pa je imela pri DBS odprta še 2 računa, in 
sicer za volilno kampanjo za volitve županov in volitve v občinske svete št. SI56 1910 0001 1443 338 in za volilno 

kampanjo za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament v letu 2019 št. SI56 1910 0001 0339 381.  
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V skladu s statutom so organi stranke DD na državni ravni: kongres, svet stranke, izvršni odbor, 
predsednik, podpredsedniki, generalni sekretar, statutarna komisija in nadzorni odbor. 
 
Kongres je najvišji organ stranke. Njegove pristojnosti so sprejem statuta in programa stranke. Kongres voli 
in razrešuje predsednika stranke in svet stranke ter odloča o prenehanju, spojitvi, pripojitvi ali razdružitvi 
stranke. Sestaja se po potrebi, vendar najmanj 1-krat na vsaka 4 leta. Sestavljajo ga predsednik, 
podpredsedniki stranke ter generalni sekretar, člani izvršnega odbora in sveta stranke, predsednik 
programske konference in predsedniki programskih odborov stranke, statutarne komisije in nadzornega 
odbora, poslanci, člani stranke v trenutnem sklicu Državnega zbora Republike Slovenije (v nadaljevanju: 
državni zbor) in Evropskega parlamenta, predstavniki občinskih oziroma mestnih in regionalnih odborov 
ter dodatni predstavniki občinskih oziroma mestnih in regionalnih odborov. 
 
Svet je najvišji organ stranke med 2 kongresoma. Svet spremlja izpolnjevanje programa in kongresnih 
usmeritev stranke ter daje politične smernice za delo stranke in njenih organov med kongresoma, sprejema 
programske dokumente, usmeritve stranke za volitve na državni ravni in ravni Evropske unije, odloča 
o koalicijskih in drugih povezovanjih stranke, obravnava delo izvršnega odbora stranke, predsednika, 
podpredsednikov stranke ter generalnega sekretarja, na predlog izvršnega odbora odloča o drugih 
vprašanjih izvajanja politike in programa stranke med 2 kongresoma, voli in razrešuje člane izvršnega 
odbora ter podpredsednike stranke, imenuje predsednika ter člane statutarne komisije in nadzornega 
odbora stranke, na predlog predsednika stranke imenuje generalnega sekretarja stranke, na predlog izvršnega 
odbora v skladu z veljavno zakonodajo določa kandidate na volitvah v državni zbor, v Evropski parlament in 
za predsednika republike, če ni mogoče pravočasno sklicati kongresa, lahko svet stranke z večino glasov 
vseh članov sprejema spremembe statuta in programa stranke, ki so nujno potrebne za delovanje stranke, 
na predlog izvršnega odbora lahko dopolni svet in izvršni odbor stranke ter  opravlja druge naloge, določene 
s statutom in sklepi kongresa. 
 
Izvršni odbor  skrbi za uresničevanje sklepov in stališč kongresa ter sveta stranke, organizira in izvaja 
aktivnosti stranke ter odloča o programskih, kadrovskih, strukturnih, organizacijskih in ostalih zadevah 
stranke ter v zvezi s tem sprejema ustrezne akte, vodi postopke glede volitev v vse organe na državni ravni 
in volitev v Evropski parlament, svetu stranke predlaga programske dokumente v sprejem, sprejema 
finančni načrt in zaključni račun stranke, imenuje strokovna delovna telesa ter določi vsebinski okvir 
njihovega delovanja, njihovo sestavo in mandat ter imenuje vodje programskih odborov, določa število 
regionalnih odborov stranke, sprejme poseben pravilnik o postopkih določanja kandidatov in kandidatnih 
list ter način zagotavljanja enakih možnosti obeh spolov pri kandidiranju kandidatov za volitve v državni 
zbor, v Evropski parlament in za predsednika republike ter za volitve v organe lokalnih skupnosti v skladu 
z veljavno zakonodajo, sprejema pravilnike in druge akte stranke, s katerimi podrobneje uredi organizacijo, 
delovanje in postopke znotraj stranke, razen če statut določa drugače, odloča o izključitvi iz stranke, 
predlaga kandidate za podpredsednike stranke ter opravlja druge naloge, določene s statutom. 
 
Predsednik vodi stranko in jo predstavlja v javnosti, skrbi za uresničevanje sklepov in stališč kongresa, sveta 
stranke ter izvršnega odbora, predlaga svetu stranke v imenovanje generalnega sekretarja, o svojem delu 
poroča kongresu, svetu stranke ter izvršnemu odboru stranke, opravlja druge naloge, določene s statutom. 
Predsednika na predlog izvršnega odbora ali 10 članov kongresa voli kongres. 
 
Predsednik stranke DD v letu 2019 je bil dr. Bojan Dobovšek. 
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Podpredsednik stranke sodeluje s predsednikom stranke pri uresničevanju sklepov in stališč kongresa, sveta 
stranke ter izvršnega odbora stranke, nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti skladno 
s statutom in navodili predsednika, o svojem delu poroča kongresu, svetu stranke ter izvršnemu odboru 
stranke ter opravlja druge naloge, določene s statutom. Podpredsednike stranke voli svet stranke. 
 
Generalni sekretar  zastopa stranko v pravnem prometu, je odgovoren za njeno finančno in materialno 
poslovanje, pripravlja letni finančni načrt in poročilo, zagotavlja administrativno, organizacijsko in 
strokovno podporo organom stranke na državni ravni organiziranosti, vodi postopke in ureja 
premoženjskopravna razmerja stranke ter pravno nasledstvo ob morebitnem izbrisu stranke iz registra 
oziroma ob morebitnem prenehanju, spojitvi, pripojitvi ali razdružitvi stranke ter opravlja druge naloge, 
določene s statutom. 
 
Nadzorni odbor nadzoruje finančno in materialno poslovanje stranke, ocenjuje skladnost ravnanj in 
odločitev organov s statutom, odloča o pritožbah zoper sklep o zavrnitvi vpisa v seznam članov in 
izključitvi iz članstva ter opravlja druge naloge, določene s statutom. 
 
Statutarna komisija daje razlage statuta, ocenjuje skladnost aktov stranke s statutom, sprejema mnenja in 
razlage glede določb splošnih in drugih aktov stranke ter opravlja druge naloge, določene s statutom. 
 
Stranka DD je v letu 2019 pobirala članarino, ki jo v skladu s 5. členom Pravilnika o članarini članic in 
članov DD7 za posamezno leto določi izvršni odbor stranke na predlog generalnega sekretarja stranke8. 
 
Na dan 31. 12. 2019 je imela stranka DD 1 zaposlenega za določen čas9.  
 
Stranka DD je v letu 2019 sodelovala na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, 
vendar stranki DD ni pripadel noben mandat10.  
 
Za pravilnost finančnega in materialnega poslovanja je na podlagi 28. člena statuta odgovoren generalni 
sekretar. Ta odgovornost vključuje tudi vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje notranjega kontroliranja, 
povezanega s pravilnostjo poslovanja. Odgovorna oseba stranke DD v obdobju, na katero se nanaša 
revizija, in med izvajanjem revizije je bil Peter Jamnikar, generalni sekretar11.  
 

1.2 Predstavitev revizije 
Pri reviziji pravilnosti poslovanja stranke DD v letu 2019 smo pri rednem poslovanju preverjali skladnost 
poslovanja stranke DD z ZPolS in z Zakonom o volilni in referendumski kampanji12 (v nadaljevanju: 
ZVRK), in sicer pri: 

• prihodkih,  

                                                      

7  Sprejet na seji izvršnega odbora stranke DD z dne 12. 12. 2017. 
8  Izvršni odbor stranke DD je določil članarino za leto 2019 na 11. seji z dne 12. 2. 2019.  
9  Letno poročilo stranke DD za leto 2019. 
10  Zapisnik o ugotovitvi izida volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 36/19). 
11  Zapisnik 1. seje sveta stranke DD z dne 22. 11. 2017.  
12  Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13. 
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• odhodkih,  
• premoženju stranke in 
• posojilih. 

 
Prihodki in odhodki stranke DD na posebnem transakcijskem računu za volitve poslancev iz Republike 
Slovenije v Evropski parlament v letu 2019 so tudi predmet te revizije. Pri tem se preverja skladnost 
poslovanja stranke DD z ZVRK. 
 
Preverili smo tudi, ali je stranka DD 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 stranka v letnem poročilu razkrila pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike 
in fizične osebe, ki so donirale tovrstne prispevke.  
 
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 DD 
v letnem poročilu navedla: 

• podatke o osebnem imenu in naslovu fizične osebe ter višini skupnega letnega zneska, ki ga je fizična 
oseba prispevala stranki DD, če so prispevki presegali 1.681,55 EUR, to je višino povprečne bruto 
mesečne plače na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 
za leto 201813; 

• podatke o višini, obrestni meri in odplačilni dobi vseh posameznih posojil, ki jih je stranki DD dala 
banka ali posojilnica ali fizična oseba, z navedbo vseh predpisanih podatkov o posojilodajalcu, pri 
katerem je stranka pridobila posojilo, ne glede na višino posojila; 

• podatke o vseh posameznih prispevkih, ki so bili stranki dani v nasprotju ZPolS, ter njihove vrednosti, 
vključno z navedbo podatkov o firmi oziroma imenu, sedežu in poslovnem naslovu pravne osebe ali 
samostojnega podjetnika posameznika oziroma podatkov o osebnem imenu in naslovu posameznika, 
ki samostojno opravlja dejavnost, ali fizične osebe, ki je dala prispevek stranki. 

 
Zagotovila za izrek mnenja smo pridobili s pregledovanjem in analiziranjem dokumentacije in 
s 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 2019. 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 2018 (Uradni list RS, št. 14/19). 
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2.1 Prihodki 
Stranka DD je v letnem poročilu za leto 2019 izkazala prihodke v znesku 97.221,42 EUR, ki jih je 
pridobila iz virov, ki so prikazani v tabeli 1. Največji del prihodkov predstavljajo prihodki iz proračuna 
Republike Slovenije (81,4 %). 
 

Tabela 1:  Prihodki stranke DD v letu 2019  

Prihodki Znesek 
v EUR  

Struktura 
v % 

1. ČLANARINE 2.457,24 2,5 

2. DENARNI PRISPEVKI FIZIČNIH OSEB 0 / 

 2.1 Za redno poslovanje stranke po ZPolS 0 / 

 2.2 Za kampanjo po ZVRK 0 / 

3.  DRUGE OBLIKE PRISPEVKOV FIZIČNIH OSEB 0 / 

 3.1 Za redno poslovanje stranke po ZPolS 0 / 

 3.2 Za kampanjo po ZVKR 0 / 

4. PRIHODKI IZ PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE 79.326,02 81,6 

 4.1 Prihodki po 23. členu ZPolS 79.141,80 81,4 

 4.2 Donacije od dela dohodnine po zakonu, ki ureja dohodnino 184,22 0,2 

 4.3 Prihodki po drugih zakonih 0 / 

5. PRIHODKI IZ PRORAČUNA LOKALNIH SKUPNOSTI 15.438,16 15,9 

 5.1 Prihodki po 26. členu ZPolS 15.438,16 15,9 

 5.2 Prihodki po 28. členu ZVRK 0 / 

6. IZREDNI PRIHODKI 0 / 

7. PRIHODKI OD PREMOŽENJA 0 / 

Skupaj 97.221,42 100,0 

Vir: letno poročilo stranke DD za leto 2019, Obrazec P1 – Prihodki in odhodki stranke DD v letu 2019. 

2. UGOTOVITVE 
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2.1.1 Članarine  

Stranka DD je od slovenske državljanke B. K., ki je nakazala članarino v skupnem znesku 15 EUR14, 
pridobila pristopno izjavo, ki ni podpisana. Državljanka je v pristopni izjavi navedla svoje ime in priimek, 
rojstne podatke in stalno prebivališče. Navedeno ravnanje ni v skladu s prvim odstavkom 21. člena ZPolS 
v povezavi s prvim odstavkom 6. člena ZPolS, ki določata, da stranka pridobiva sredstva iz članarin, pri 
čemer lahko član stranke postane državljan, ki podpiše pristopno izjavo o članstvu v stranki, ob pogojih, ki 
jih določa ZPolS oziroma statut stranke. 
 
Pojasnilo stranke DD 
Stranka DD je 9. 9. 2020 državljanko pisno pozvala k podpisu pristopne izjave oziroma k odpravi nepravilnosti. 
Državljanka je vpisana v register članov stranke DD. 

2.1.2 Prispevki za redno poslovanje stranke po ZPolS 

Stranka DD je v letu 2019 za namen zbiranja podpisov za volilno kampanjo za volitve poslancev iz 
Republike Slovenije v Evropski parlament15 pridobila brezplačne storitve v ocenjenem znesku 
27,23 EUR16, saj s transakcijskega računa za redno poslovanje stranke ni poravnala stroškov dovoljenja in 
odškodnine za uporabo javne površine za 3 dni v Mestni občini Nova Gorica. Stranka DD denarne 
protivrednosti druge oblike prispevkov v ocenjenem znesku 27,23 EUR, 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.  
 
Navedeno ravnanje ni v skladu z devetim odstavkom 22. člena ZPolS v povezavi z drugim odstavkom 
22. člena ZPolS ter s prvim odstavkom 25. člena ZPolS, ki določajo, da je prispevek za stranko poleg 
prispevka v denarju tudi vsako darilo ali drug nedenarni prispevek oziroma brezplačna storitev za stranko, 
da organi lokalnih skupnosti in pravne osebe javnega prava ne smejo financirati strank ter da mora stranka 
prispevke, ki so ji dani v nasprotju z ZPolS, najkasneje v 30 dneh od prejema nakazati v humanitarne 
namene, kot so določeni v zakonu, ki ureja humanitarne organizacije. 
 
Ukrep stranke DD 
Stranka DD je 4. 11. 2020 nakazala 27,23 EUR v humanitarne namene organizaciji DRUŠTVO RDEČI NOSKI. 

                                                      

14  16. 1. 2019 na redni račun stranke. 
15  Po četrtem odstavku 15. člena ZVRK se med stroške volilne kampanje ne štejejo stroški zbiranja podpisov, ki se 

zbirajo za vložitev kandidature kandidata ali liste kandidatov.  
16  Po podatkih družbe MESTNE STORITVE, Javno podjetje, d. o. o., Nova Gorica, ki smo jih pridobili 23. 9. 2020. 
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2.1.3 Prispevki za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament 
po ZVRK 

Stranka DD je za volitve v Evropski parlament za majice in tisk majic prejela izredni popust samostojne 
podjetnice VESTTISK, VOVK EVA S.P. (v nadaljevanju: Vesttisk) v ocenjenem znesku 56,70 EUR17. 
Stranka DD denarne protivrednosti prispevka izvajalca Vesttisk v ocenjenem znesku 56,70 EUR, 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. 
 
Navedeno ravnanje ni v skladu z desetim odstavkom 14. člena ZVRK v povezavi s petim odstavkom 
14. člena ZVRK, ki določata, da samostojni podjetniki posamezniki 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 DD 
Stranka DD je 4. 11. 2020 nakazala 56,70 EUR v humanitarne namene organizaciji DRUŠTVO RDEČI NOSKI. 
 

2.2 Odhodki 
Stranka DD je v letnem poročilu za leto 2019 izkazala odhodke v znesku 69.866,69 EUR, ki jih je porabila 
za namene, določene v tabeli 2. 
 

Tabela 2:  Izkazani odhodki stranke DD v letu 2019 

Odhodki Znesek 
v EUR 

Struktura 
v % 

1. Odhodki za redno poslovanje stranke 68.648,831) 98,3 

2. Odhodki kampanj stranke 1.217,861) 1,7 

 • za volitve v Evropski parlament 1.047,061) 1,5 

 • za lokalne volitve  170,801) 0,2 

Skupaj 69.866,69 100,0 

Opomba:  1)  Podatek iz glavne knjige stranke DD.  

Vira: letno poročilo stranke DD za leto 2019 in glavna knjiga stranke DD. 

 

                                                      

17  Na računu izvajalca Vesttisk št. 148-2019 z dne 17. 4. 2019 v znesku 566,70 EUR brez DDV, ki ga je prejela 
stranka DD, je obračunan 20-odstotni popust za nakup 78 majic ter tisk na 73 majicah. Izvajalec Vesttisk ni 

posredoval rednega cenika ali ponudbe, posredoval je kopijo primerljivega računa z dne 27. 11. 2019, po katerem 

je drugemu poslovnemu partnerju, ki ni politična stranka, za 85 majic zaračunal 10-odstotni popust. Primerljivi 
račun smo uporabili za izračun izrednega popusta stranki DD, ki znaša 10 % (20 % – 10 % = 10 %) oziroma 

56,70 EUR brez DDV (566,70 EUR brez DDV * 10 % = 56,67 EUR brez DDV). 
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Stranka DD je v letnem poročilu za leto 2019 v obrazcu Prihodki in odhodki v letu 2019 iz Priloge 1 
Pravilnika o vsebini in načinu predložitve letnega poročila političnih strank18 (v nadaljevanju: pravilnik 
o letnem poročilu) izkazala odhodke za redno poslovanje stranke za 161,02 EUR previsoko, skupne 
odhodke kampanj strank pa za enak znesek prenizko (odhodke za volitve v Evropski parlament za 
95,55 EUR in odhodke za lokalne volitve za 65,47 EUR prenizko).  

2.2.1 Odhodki za redno poslovanje stranke po ZPolS 

2.2.1.a Stanka DD s fizično osebo, ki je stranki 1. 4. 2019 brezplačno posodila mizo za zbiranje 
podpisov v Novem mestu za vložitev liste kandidatov za volitve v Evropski parlament v ocenjenem 
znesku 23,52 EUR19, ni sklenila pogodbe v pisni obliki. Navedeno ravnanje ni v skladu s tretjim 
odstavkom 22. člena ZPolS, ki določa, da morata stranka in fizična oseba, ki zanjo opravi storitev ali ji 
proda blago, skleniti ustrezno pogodbo v pisni obliki. 

2.2.2 Odhodki za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament 
po ZVRK 

Pri preverjanju odhodkov za volitve v Evropski parlament v letu 2019 smo ugotovili, da stranka DD 
s posebnega računa ni poravnala stroškov volilne kampanje v skupnem znesku 222,08 EUR, in sicer: 

• stroškov oblikovanja in objavljanja vsebin, povezanih z volitvami poslancev iz Republike Slovenije 
v Evropski parlament, na spletni strani stranke DD samostojnemu podjetniku SOLUTIA, 
Tilen Majnardi s. p. (v nadaljevanju: Solutia) v ocenjenem znesku 200 EUR20 in 

• stroškov najema, postavitve ter odstranitve stojnice na Pristaniški ulici v Kopru 15. 5. 2019 izvajalcu 
MARJETICA KOPER, d. o. o.-s. r. l. (v nadaljevanju: Marjetica Koper) v skupnem znesku 
22,08 EUR21.  

 
Navedeni ravnanji nista v skladu s prvim odstavkom 16. člena ZVRK, ki določa, da mora organizator 
volilne kampanje vse stroške volilne kampanje poravnati izključno s posebnega računa za volilno 
kampanjo za volitve v Evropski parlament. 
 

                                                      

18 Uradni list RS, št. 50/14. 
19  Po podatkih družbe KOMUNALA NOVO MESTO d. o. o., ki smo jih pridobili 24. 9. 2020. 
20  Stranka DD je v času volilne kampanje na svoji spletni strani objavila več slik, prispevkov in videov o volilnih 

dogodkih nosilca liste Petra Goloba za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament. Iz objav je 

razvidno, da je nosilec liste 1. 5. 2020 vložil kandidatno listo za volitve v Evropski parlament, 12. 5. 2020 je objavil 

prispevek Zberimo pogum in glasujmo za nove politične sile, 13. 5. 2019 se je udeležil mladinskega soočenja 
kandidatov za poslance v Evropskem parlamentu, 15. 5. 2019 se je srečal z občani Kopra in 22. 5. 2019 predstavil 

zeleno razvojno platformo za Slovenijo in Evropo. Račun izvajalca Solutia v znesku 610 EUR v z dne 3. 6. 2019 

za vzdrževanje in oblikovanje vsebin na spletni strani stranke DD v aprilu in maju 2019 je bil v celoti plačan 
z rednega računa stranke. Stranka DD je v odgovoru z dne 15. 9. 2020 ocenila, da se slaba tretjina računa v znesku 

200 EUR nanaša na volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament. 
21  Račun Marjetice Koper št. SUP-EN01-117033517 z dne 19. 8. 2020 v znesku 9,39 EUR za najem stojnice je 

stranka DD poravnala z rednega računa 27. 8. 2019, račun št. SUP-EN01-117034779 z dne 16. 9. 2020 v znesku 

12,69 EUR za dostavo in odstranitev stojnice je poravnala 21. 9. 2020 z rednega računa. 
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Pojasnilo stranke DD 
Stranka DD je pojasnila, da je izvajalec Marjetica Koper posredoval oba računa za najem, postavitev in odstranitev stojnice 
več kot leto dni kasneje, in sicer šele med izvajanjem revizije.  
 

2.3 Premoženje 

V reviziji pri premoženju stranke DD nismo ugotovili nepravilnosti. 
 

2.4 Posojila  

2.4.1 Posojilo stranke DD, najeto v letu 2018  

Stranka DD je v letnem poročilu za leto 2019 izkazala posojilo v znesku 12.000 EUR, ki ga je najela pri 
DBS v letu 2018. 
 

Tabela 3:  Izkazana posojila stranki DD v letu 2019 

Posojilo Znesek 
v EUR 

Struktura 
v % 

DBS 12.000 100,0 

Skupaj 12.000 100,0 

Vir: letno poročilo stranke DD za leto 2019. 

 
Stranka DD je v letnem poročilu za leto 2019 v obrazcu Prihodki in odhodki v letu 2019 iz Priloge 1 
pravilnika o letnem poročilu in v obrazcu Seznam posojil, ki jih odobrijo banke, posojilnice in fizične 
osebe iz Priloge 4 pravilnika o letnem poročilu razkrila neodplačno glavnico posojila, ki ga je stranka DD 
najela v letu 201822 v znesku 36.000 EUR, in sicer je izkazala znesek 12.000 EUR po stanju na dan 
31. 12. 2019. Pravilnik o letnem poročilu v drugem odstavku 9. člena določa, da obrazec Seznam posojil, 
ki jih odobrijo banke, posojilnice in fizične osebe v skladu s četrto alinejo prvega odstavka 24. člena ZPolS 
vsebuje podatke o vseh posameznih posojilih, ki jih je stranka najela od bank, posojilnic in fizičnih oseb 
v letu, za katero se dela letno poročilo, kar pomeni, da stranki DD v letnem poročilu za leto 2019 ne bi 
bilo treba razkriti posojila, ker ga je najela v letu 2018. 
 
 
 

                                                      

22  Pogodba o dolgoročnem kreditu št. 113/18-DK/LJ z dne 7. 9. 2018; prvi obrok je zapadel v plačilo 10. 10. 2018. 
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Revidirali smo pravilnost poslovanja politične stranke Dobra država v letu 2019. 
 
Pozitivno mnenje 
 
Menimo, da je politična stranka Dobra država v letu 2019 v vseh pomembnih pogledih poslovala v skladu 
z Zakonom o političnih strankah ter Zakonom o volilni in referendumski kampanji. 
 

3. MNENJE 
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Politični stranki Dobra država priporočamo, naj: 

• vzpostavi postopke in notranje kontrole, na podlagi katerih bo zagotovila, da bodo izvajalci 
pravočasno zaračunavali izvedene storitve, in  

• vzpostavi delovanje notranjih kontrol pri drugih oblikah prispevkov, tako da bi se vzpostavil takšen 
sistem, ki bi omogočil pravočasno nakazovanje nedovoljenih prispevkov v humanitarne namene. 

 
 
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 Dobra država, priporočeno; 
2. Državnemu zboru Republike Slovenije, priporočeno; 
3. arhivu. 

 
 
 
 
 
 

4. PRIPOROČILA 



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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