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Povzetek 

Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti poslovanja politične stranke Koper je naš v 

letu 2019. 

Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja politične stranke Koper je naš v letu 2019. 

Računsko sodišče je preverjalo skladnost poslovanja politične stranke Koper je naš z Zakonom o 

političnih strankah in Zakonom o volilni in referendumski kampanji. 

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja politične stranke Koper je naš v letu 2019 izreklo 

mnenje s pridržkom, ker stroškov za volilne kampanje ni poravnala s posebnega transakcijskega 

računa za volilno kampanjo, ker je v nasprotju z Zakonom o političnih strankah financirala druge 

politične stranke, jim dala posojila ter od njih prejela posojila. 
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1. Uvod 

Revizijo pravilnosti poslovanja politične stranke Koper je naš (v nadaljevanju: stranka KJN) 

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 13. 7. 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 KJN. Revizijo smo načrtovali in izvedli tako, da smo 

pridobili zadostna in ustrezna zagotovila za izrek mnenja. 

Predmet revizije je bilo poslovanje stranke KJN v letu 2019. 

Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja stranke KJN v letu 2019. 

1.1 Predstavitev stranke KJN 

Stranka KJN s sedežem na Gortanovem trgu 15 v Kopru in s kratico imena KJN je bila ustanovljena 

7. 6. 2006 v Kopru. Stranka KJN je bila vpisana v register političnih strank pri Ministrstvu za notranje 

zadeve z odločbo št. 2153-42/2006/5 (1322-03) z dne 4. 7. 2006. Stranka KJN je imela v letu 2019 

odprte 3 transakcijske račune6.  

V letu 2019 je veljal Statut stranke Koper je naš (v nadaljevanju: statut), ki ga je stranka KJN sprejela 

na ponovljenem ustanovnem zboru stranke 7. 6. 20067 v Kopru.  

V skladu s statutom so organi stranke KJN: kongres, svet stranke, izvršni odbor, predsednik, 

podpredsedniki, generalni sekretar, nadzorni odbor, odbori in forumi stranke. 

                   
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. 325-6/2020/2. 

5  Uradni list RS, št. 43/13. 

6 Stranka KJN je imela za redno poslovanje odprt transakcijski račun št. SI56 6100 0001 0891 119 pri DELAVSKI 
HRANILNICI, d. d., LJUBLJANA (v nadaljevanju: Delavska hranilnica). Za volilno kampanjo za volitve v občinske svete 
je imela odprt račun št. SI56 6100 0002 0383 345 in za volilno kampanjo za volitve županov račun 
št. SI56 6100 0002 0383 927, oba prav tako odprta pri Delavski hranilnici. 

7  Iz odločbe št. 2153-42/2006/5 (1322-03) z dne 4. 7. 2006 izhaja, da Ministrstvo za notranje zadeve šteje, da je bil tega 
dne ustanovni zbor stranke KJN, saj je bil zapisnik prvega ustanovnega zbora pomanjkljiv.  
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Kongres je najvišji organ stranke in določa politično usmeritev stranke, sprejema program, druge 

programske dokumente in statut stranke, odloča o prenehanju stranke, spojitvi z drugimi strankami, 

pripojitvi k drugi stranki ali razdružitvi stranke, izvoli predsednika, člane sveta stranke, predsednika 

in člane nadzornega odbora ter opravlja druge naloge. 

Svet stranke je najvišji organ med kongresoma in vodi stranko med kongresoma, nadzira delo 

drugih organov stranke, razen če v statutu ni določeno drugače oziroma če ni v nasprotju z drugimi 

statutarnimi določbami, lahko spreminja ali razveljavlja njihove odločitve ter odloča o koliziji med 

odločitvami različnih organov stranke na lokalni ali republiški ravni organiziranja stranke, daje 

smernice in predloge izvršnemu odboru, določi strankinega kandidata za mandatarja za sestavo 

vlade, sklepa o koalicijah in drugih povezovanjih stranke, sklepa o pripojitvah drugih strank k stranki, 

zavzema politična stališča do sistemskih vprašanj iz pristojnosti državnega zbora in vlade, skliče 

kongres stranke in skrbi za izvedbo predkongresnih priprav, predlaga kongresu kandidate za 

predsednika, člane sveta, predsednika in člane nadzornega odbora, obravnava pobude lokalnih 

odborov ter članov stranke, sprejema pravilnik o članarini, določi znak in pečat, sprejema nujne 

spremembe statuta, ki jih da v potrditev na prvem naslednjemu kongresu, dopolni sestavo sveta, če 

posamezni član sveta iz kakršnihkoli razlogov ne more več sodelovati pri delu sveta ali če se več kot 

5-krat brez opravičila ne udeleži seje sveta – na tak način lahko dopolni največ tretjino članstva 

v svetu, imenuje predsednike programskih odborov in forumov stranke, delovna in druga stalna ali 

začasna telesa sveta, sprejme poslovnik o svojem delu, imenuje tiste člane izvršnega odbora, ki niso 

člani po položaju, opravlja druge naloge, določene s statutom, ter imenuje strokovni svet. 

Izvršni odbor uresničuje sklepe in stališča sveta stranke ter pripravlja njihove predloge, organizira 

in izvaja aktivnosti stranke, ureja notranja organizacijska vprašanja v stranki, koordinira in usklajuje 

delovanje krajevnih odborov, obravnava pobude in predloge krajevnih odborov in članov stranke ter 

do njih zavzema stališča in o tem obvesti pobudnika oziroma predlagatelja, določa kandidate za 

lokalne volitve, za volitve v državni zbor in za volitve predsednika republike, določa predstavnike 

stranke v drugih organih in organizacijah, sprejema finančni načrt in zaključni račun stranke, 

ustanavlja podjetja, zavode, glasila, revije in zbirke, v primeru, da mandatar ni iz vrst stranke, določi 

kandidate za ministre, ustanavlja svoja stalna ali začasna telesa, sprejme pravilnik o finančnem in 

materialnem poslovanju stranke, določa število in sedeže krajevnih pisarn stranke, vodi postopke in 

ureja premoženjskopravna razmerja stranke ob morebitnem izbrisu stranke iz registra oziroma ob 

morebitni združitvi ali razdružitvi stranke, na predlog krajevnih odborov določa kandidate za volitve 

v državni svet ter opravlja druge naloge in zadolžitve, ki mu jih naloži svet stranke. 

Predsednik predstavlja stranko v javnosti, sklicuje in vodi svet stranke, sklicuje in vodi izvršni odbor 

ter opravlja druge naloge. 

Predsednik stranke KJN v letu 2019 je bil Boris Popovič.  

Podpredsednik nadomešča predsednika stranke po njegovem pooblastilu in opravlja druge naloge 

po sklepu pristojnih organov stranke. 

Generalni sekretar je predpostavljena oseba zaposlenim delavcem v organih stranke na vseh 

ravneh organizacije in odloča o pravicah ter obveznostih iz delovnega razmerja, je odgovoren za 

pripravo gradiv, ki jih obravnavajo organi stranke, je odgovoren za materialno in finančno poslovanje 
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stranke, razen če ni v pravilniku o finančnem in materialnem poslovanju stranke drugače določeno8, 

pripravlja letni finančni načrt in poročilo, skrbi za pretok informacij in usklajeno delovanje med 

organi stranke na ravni državne organizacije in organi lokalnih odborov ter za obveščanje članov, 

zastopa stranko v pravnem prometu, za posamezne naloge lahko v dogovoru s predsednikom 

pooblasti tudi druge osebe, opravlja druge naloge ter izvršuje pooblastila po statutu in sklepa 

o pristojnostih organov stranke. 

Nadzorni odbor nadzoruje finančno in materialno poslovanje stranke, ocenjuje statutarnost ravnanj 

in odločitev, odloča o pritožbah na sprejete ukrepe in odločitve, ki jih sprejemajo organi stranke, 

opravlja druge naloge in obveznosti, ki izhajajo iz statuta. 

Stranka KJN v letu 2019 ni pobirala članarine. 

Na dan 31. 12. 2019 stranka KJN ni imela zaposlenih9.  

Stranka KJN v letu 2019 ni sodelovala na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski 

parlament10.  

Za pravilnost finančnega poslovanja je skladno s 27. členom statuta odgovoren generalni sekretar 

stranke. Ta odgovornost vključuje tudi vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje notranjega 

kontroliranja, povezanega s pravilnostjo poslovanja. Predsednik stranke je za finančno poslovanje 

odgovoren v obdobju, ko stranka nima generalnega sekretarja. Odgovorna oseba stranke KJN v 

obdobju, na katero se nanaša revizija, in med izvajanjem revizije je bil Boris Popovič, predsednik11.  

1.2 Predstavitev revizije 

Pri reviziji pravilnosti poslovanja stranke KJN v letu 2019 smo pri rednem poslovanju preverjali 

skladnost poslovanja stranke KJN z ZPolS in Zakonom o volilni in referendumski kampanji12 

(v nadaljevanju: ZVRK), in sicer pri: 

• prihodkih,  

• odhodkih,  

• premoženju stranke in 

• posojilih. 

Preverili smo tudi, ali je stranka KJN 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 

                   
8  Stanka KJN nima pravilnika o finančnem in materialnem poslovanju. 

9  Letno poročilo stranke KJN. 

10   Zapisnik o ugotovitvi izida volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 36/19). 

11  Stranka KJN ni predložila listine o imenovanju generalnega sekretarja stranke.  

12  Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13.  
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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 KJN 

v letnem poročilu navedla: 

• podatke o osebnem imenu in naslovu fizične osebe ter višini skupnega letnega zneska, ki ga je 

fizična oseba prispevala stranki KJN, 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 KJN 

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 z 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. Ugotovitve 

2.1 Prihodki 

Stranka KJN je v letnem poročilu za leto 2019 izkazala prihodke v znesku 70.953,05 EUR, ki jih je 

pridobila iz virov, ki jih prikazuje Tabela 1. Največji del prihodkov predstavljajo prihodki iz 

proračuna lokalne skupnosti (99,7 %). 

Tabela 1 Prihodki stranke KJN v letu 2019  

Prihodki 
Znesek 
v EUR 

Struktura 
v % 

1. ČLANARINE 0 0 

2. DENARNI PRISPEVKI FIZIČNIH OSEB 0 0 

 2.1 Za redno poslovanje stranke po ZPolS 0 0 

 2.2 Za kampanjo po ZVRK 0 0 

3.  DRUGE OBLIKE PRISPEVKOV FIZIČNIH OSEB 0 0 

 3.1 Za redno poslovanje stranke po ZPolS 0 0 

 3.2 Za kampanjo po ZVKR 0 0 

4. PRIHODKI IZ PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE 183,60 0,3 

 4.1 Prihodki po 23. členu ZPolS 0 0 

 4.4 Donacije od dela dohodnine po zakonu, ki ureja dohodnino 183,60 0,3 

 4.5 Prihodki po drugih zakonih 0 0 

5. PRIHODKI IZ PRORAČUNA LOKALNIH SKUPNOSTI 70.769,45 99,7 

 5.1 Prihodki po 26. členu ZPolS 70.769,45 99,7 

 5.2 Prihodki po 28. členu ZVRK 0 0 

6. IZREDNI PRIHODKI 0 0 

7. PRIHODKI OD PREMOŽENJA 0 0 

Skupaj 70.953,05 100,0 

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

V reviziji pri pregledu pravilnosti prejema prispevkov stranke KJN po ZPolS nismo ugotovili 

nepravilnosti. 
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2.2 Odhodki 

Stranka KJN je v letnem poročilu za leto 2019 izkazala odhodke v znesku 81.181,55 EUR, ki jih je 

porabila za namene, kot jih določa Tabela 2. 

Tabela 2 Izkazani odhodki stranke KJN v letu 2019 

Odhodki 
Znesek 
v EUR 

Struktura 
v % 

1. Odhodki rednega poslovanja stranke 81.181,55 100,0 

2. Odhodki kampanj stranke / / 

 • za volitve v Evropski parlament / / 

 • za lokalne volitve  / / 

Skupaj 81.181,55  100,0 

Vir: letno poročilo stranke KJN za leto 2019. 

2.2.a  Pri preverjanju odhodkov za redno poslovanje stranke po ZPolS smo ugotovili, da je stranka KJN 

s transakcijskega računa za redno poslovanje plačala stroške volilnih kampanj za lokalne volitve, in 

sicer za izdelavo in montažo nalepk za oglaševanje in plakatiranje po računu izvajalca 

Aljaža Štoka s.p., št. 306-2018 z dne 30. 11. 2018 (v nadaljevanju: račun izvajalca Aljaža Štoka), 

v znesku 1.096,11 EUR, ki se nanaša na stranko KJN14.  

Navedeno ravnanje ni v skladu s prvim odstavkom 16. člena ZVRK, ki določa, da mora organizator 

volilne kampanje vse stroške volilne kampanje poravnati izključno s posebnega transakcijskega 

računa za volilno kampanjo. 

2.2.b  Stranka KJN je financirala politično stranko Slovenija za vedno (v nadaljevanju: stranka SZV), 

čeprav stranki nista predlagali skupne liste kandidatov ali skupnih kandidatov na lokalnih volitvah, 

in sicer je stranka KJN poravnala stroške za izdelavo in montažo nalepk za oglaševanje po računu izvajalca 

Aljaža Štoka v znesku 977,89 EUR, ki se nanaša na stranko SZV15. 

Navedeno ravnanje je v nasprotju s prvim odstavkom 25. člena ZPolS, ki določa, da pravne osebe 

zasebnega prava ne smejo financirati strank, razen če zakon določa drugače. 

                   
14  Znesek računa je 2.074 EUR (1.700 EUR+ 374 EUR DDV). Iz specifikacije računa in s slik izdelkov izhaja, da se vse 

nalepke v enakem delu nanašajo na logotipe strank KJN in SZV, razen nalepke, ki je bila uporabljena v Kopru in se 
nanaša na kandidata za župana Borisa Popoviča. Zato smo vse stroške v enakem delu delili med stranki KJN in SZV, 
razen stroška nalepke za Borisa Popoviča v znesku 96,9 EUR brez DDV, za katerega je bila organizator volilne 
kampanje v Mestni občini Koper stranka KJN, ki smo ga v celoti pripisali stranki KJN. Po računu v znesku 2.074 EUR se 
na stranko KJN nanašajo stroški v znesku 1.096,11 EUR (1.002,6 EUR / 2 EUR * 1,22 (DDV) + 96,9 EUR * 1,22 (DDV) + 
(300,51 EUR + 136,08 EUR + 113,4 EUR + 50,51 EUR) / 2 EUR * 1,22 (DDV)), razlika stroškov v znesku 977,89 EUR pa se 
nanaša na stranko SZV.  

15  Tako kot opomba 15.  
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2.3 Premoženje  

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

2.4 Posojila  

Stranka KJN je v letnem poročilu za leto 2019 v obrazcu Seznam posojil, ki jih odobrijo  banke, 

posojilnice in fizične osebe iz Priloge 4 Pravilnika o vsebini in načinu predložitve letnega poročila 

političnih strank16 izkazala posojilo v znesku 30.000 EUR, ki ga je pridobila od posojilodajalca, ki ga 

prikazuje Tabela 3.  

Tabela 3 Izkazana posojila stranki KJN v letu 2019 

Posojilo 
Znesek 
v EUR 

Struktura 
v % 

Delavska hranilnica 30.000 100,0 

Skupaj 30.000 100,0 

Vir: letno poročilo stranke KJN za leto 2019. 

2.4.a  Stranka KJN je imela v začetku leta 2019 za 15.322,88 EUR odprtih terjatev do stranke SZV, ki 

po vsebini predstavljajo v preteklosti (pred revidiranim letom) dana nedovoljena posojila stranki SZV. 

Stranka KJN je v letu 2019 imela prilive in odlive od drugih političnih strank, ki jih je knjižila kot 

spremembo stanja terjatev oziroma obveznosti do drugih političnih strank in po vsebini 

predstavljajo prejeta in dana nedovoljena posojila17. Ti prilivi in odlivi so naslednji: 

• stranka KJN je 29. 1. 2019 na transakcijski račun stranke SZV nakazala 200 EUR, kar predstavlja 

dano nedovoljeno posojilo stranki SZV; stranka KJN je 4. 2. 2019 na svoj transakcijski račun 

prejela nakazilo stranke SZV v znesku 1.500 EUR, od tega znesek 200 EUR predstavlja vračilo 

predhodno danih nedovoljenih posojil stranki SZV v letu 2019,  preostali del v znesku 1.300 EUR 

pa vračilo v preteklosti danih nedovoljenih posojil stranki SZV;  

• stranka KJN je 6. 2. 2019 na transakcijski račun stranke SZV nakazala 490,87 EUR, kar 

predstavlja dano nedovoljeno posojilo stranki SZV, s transakcijskega računa stranke SZV pa je 

6. 3. 2019 prejela nakazilo v znesku 929,53 EUR, od tega znesek 490,87 EUR predstavlja vračilo 

predhodno danega nedovoljenega posojila stranki SZV v letu 2019, preostali del v znesku 

438,66 EUR pa vračilo v preteklosti danih nedovoljenih posojil stranki SZV; 

                   
16  Uradni list RS, št. 50/14. 

17  Stranka KJN je pojasnila, da so se spremembe v stanju terjatev stranke KJN do strank SZV, Ankaran je naš 
(v nadaljevanju: stranka AJN) in Piran je naš (v nadaljevanju: stranka PJN) evidentirale na podlagi prilivov in 
odlivov denarnih sredstev na bančnih izpiskih. 
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• stranka KJN je 6. 2. 2019 na transakcijski račun politične stranke AJN izvedla 4 nakazila v 

skupnem znesku 203 EUR18, ki predstavljajo dana nedovoljena posojila stranki AJN v letu 2019; 

6. 3. 2019 je stranka KJN dobila priliv iz naslova ukinitve transakcijskega računa stranke AJN v 

znesku 5,72 EUR, kar predstavlja vračilo predhodno danih nedovoljenih posojil stranki AJN 

v letu 2019;  

• stranka KJN je 24. 1. 2019 plačala račun za politično stranko PJN v znesku 11,52 EUR kot 

asignacijo na Uradni list RS, kar predstavlja dano nedovoljeno posojilo stranki PJN v letu 2019; 

stranka KJN je s transakcijskega računa stranke PJN 5. 2. 2019 prejela nakazilo v znesku 

2.902,26 EUR, od tega znesek 11,52 EUR predstavlja vračilo predhodno danega nedovoljenega 

posojila stranki PJN v letu 2019,  preostali del v znesku 2.890,74 EUR pa prejeto nedovoljeno 

posojilo s strani stranke PJN; stranka KJN je 15. 2. 2019 s transakcijskega računa stranke PJN 

prejela tudi nakazilo v znesku 130,66 EUR, kar predstavlja prejeto nedovoljeno posojilo s strani 

stranke PJN; stranka KJN je 15. 3. 2019 plačala stroške računovodstva za stranko PJN v znesku 

85 EUR19, kar predstavlja vračilo predhodno prejetih nedovoljenih posojil s strani stranke PJN 

v letu 2019. 

Prejeta nakazila od drugih političnih strank v skupnem znesku 3.021,4 EUR20 po vsebini predstavljajo 

prejeta posojila od drugih političnih strank. Stranka KJN je z nakazili na transakcijske račune drugih 

političnih strank tem strankam dala nedovoljena posojila v skupnem znesku 905,39 EUR21. Stranka 

KJN je od drugih političnih strank prejela vračila nedovoljenih posojil v znesku 2.446,77 EUR22, pri 

čemer se vračila v znesku 1.738,66 EUR23 nanašajo na posojila, najeta v preteklih letih, ter sama vrnila 

nedovoljeno posojilo drugi politični stranki v znesku 85 EUR. 

Navedena ravnanja so v nasprotju s petim odstavkom 22. člena ZPolS, ki določa, da politične stranke 

lahko pridobivajo posojila samo pri bankah in posojilnicah pod enakimi pogoji kot druge pravne 

osebe.  

 

                   
18  To so nakazila na transakcijske račune stranke AJN v znesku 27 EUR, 27 EUR, 77 EUR in 72 EUR. 

19  Iz izpisa prometa na transakcijskem računu izhaja, da je bil strošek 15. 3. 2019 plačan izvajalcu D & B FINING, turizem 
in poslovne storitve d.o.o na njegov transakcijski račun št. SI56 0700 0000 2762 553 pri GORENJSKI BANKI, D.D., 
KRANJ. Namen plačila je bil opredeljen kot plačilo računa za računske storitve stranke PJN za december2018. 

20   3.021,4 EUR = 2.890,74 EUR + 130,66 EUR. 

21   905,39 EUR = 200 EUR +490,87 EUR + 203 EUR + 11,52 EUR. 

22   2.446,77 EUR = 200 + 1.300 EUR +490,87 + 436,66 EUR +5,72 EUR + 11,52 EUR. 

23   1.738,66 EUR = 1.300 EUR + 438,66 EUR. 
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3. Mnenje 

Revidirali smo pravilnost poslovanja politične stranke Koper je naš v letu 2019. 

Mnenje s pridržkom 

Ugotovili smo, da politična stranka Koper je naš v letu 2019 ni poslovala v skladu s predpisi 

v naslednjih primerih: 

• stroškov za volilne kampanje v znesku 1.096 EUR ni poravnala s posebnega transakcijskega 

računa za volilno kampanjo – točka 2.2.a; 

• v znesku 978 EUR je financirala druge politične stranke, kar je v nasprotju z Zakonom o 

političnih strankah – točka 2.2.b; 

• v začetku leta 2019 je imela odprte terjatve do politične stranke Slovenija za vedno v znesku 

15.323 EUR, v letu 2019 pa je drugim političnim strankam dala posojila v znesku 905 EUR, od 

njih prejela posojila v znesku 3.021 EUR ter od njih prejela vračila posojil v znesku 1.739 EUR za 

posojila, ki so bila najeta pred letom 2019, kar je v nasprotju z Zakonom o političnih strankah – 

točka 2.4.a.  

Razen vpliva ugotovljenih nepravilnosti na pravilnost poslovanja v letu 2019, ki jih navajamo 

v prejšnjem odstavku, menimo, da je politična stranka Koper je naš v vseh pomembnih pogledih 

poslovala v skladu z Zakonom o političnih strankah in Zakonom o volilni in referendumski kampanji. 

 

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 Koper je naš, osebno po ZUP; 

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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