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ačunsko sodišče je revidiralo pravilnost financiranja referendumske kampanje za zakonodajni referendum o 

Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic. 

 
Cilja revizije financiranja referendumske kampanje sta bila: 

• izrek mnenja o izkazanih zneskih v poročilu o referendumski kampanji in 
• izrek mnenja o pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za referendumsko kampanjo.  

 
Računsko sodišče je na podlagi ugotovitev pri revidiranju izkazanih zneskov v poročilu o referendumski 
kampanji Državnemu svetu Republike Slovenije izreklo pozitivno mnenje.  
 
Računsko sodišče je na podlagi ugotovitev pri revidiranju pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za 
referendumsko kampanjo Državnemu svetu Republike Slovenije izreklo pozitivno mnenje. 
 
 
 
 

R 
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1. UVOD 
Revizijo pravilnosti financiranja referendumske kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (v nadaljevanju: ZLPZ-1A) 
smo izvedli na podlagi Zakona o računskem sodišču1 (v nadaljevanju: ZRacS-1) ter Zakona o volilni in 
referendumski kampanji2 (v nadaljevanju: ZVRK). Sklep o izvedbi revizije je bil izdan 2. 4. 2008.  

 

1.1 Predstavitev organizatorja referendumske kampanje 

Organizator referendumske kampanje je v skladu z drugim odstavkom 3. člena ZVRK odgovoren za 
zakonitost izvajanja referendumske kampanje. Organizator referendumske kampanje za zakonodajni 
referendum o ZLPZ-1A na referendumu 11. 11. 2007 je bil Državni svet Republike Slovenije, Šubičeva 
ulica 4, Ljubljana (v nadaljevanju: Državni svet RS).  
 
Organizator referendumske kampanje je moral v skladu s 16. členom ZVRK vsa finančna sredstva, ki jih 
je sam namenil ali dobil od drugih pravnih ali fizičnih oseb za financiranje referendumske kampanje, zbrati 
na posebnem transakcijskem računu z oznako "za referendumsko kampanjo" in navedbo referenduma, za 
katerega je organiziral kampanjo. Prav tako je moral vse stroške referendumske kampanje poravnavati 
izključno s tega računa.  
 
V skladu s predpisi se je referendumska kampanja začela 12. 10. in končala 9. 11. 2007 ob 24. uri.  
 
Odgovorna oseba organizatorja referendumske kampanje je bil Primož Hainz, sekretar Državnega sveta RS. 
 
Državni svet RS je 17. 10. 2007 odprl posebni podračun št. 01100-6000023109 pri Upravi Republike 
Slovenije za javna plačila in ga zaprl 11. 12. 2007. 
 

1.2 Predstavitev revizije 

Predmet revizije je poročilo o referendumski kampanji za zakonodajni referendum o ZLPZ-1A, ki jo je 
organiziral Državni svet RS. Revizija je obsegala preverjanje pravilnosti izkazanih porabljenih sredstev za 
referendumsko kampanjo. 
 

                                                      

1  Uradni list RS, št. 11/01. 
2  Uradni list RS, št. 41/07. 
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Cilja revizije financiranja referendumske kampanje sta bila:  

• izrek mnenja o izkazanih zneskih v poročilu o referendumski kampanji in 
• izrek mnenja o pravilnosti zbiranja in porabe sredstev za referendumsko kampanjo.  

 
Revizijo smo načrtovali in izvedli v obsegu, ki ga določa ZVRK in ki daje razumno zagotovilo za presojo 
pravilnosti financiranja referendumske kampanje.  
 
Preizkusili smo tudi pravilnost: 

• pri predložitvi poročila, in sicer, ali je organizator referendumske kampanje predložil računskemu 
sodišču poročilo o referendumski kampanji v predpisanem roku, to je najkasneje 15 dni po zaprtju 
posebnega transakcijskega računa, in 

• pri odprtju in zaprtju posebnega računa za referendumsko kampanjo, in sicer, ali ga je organizator 
referendumske kampanje odprl pravočasno, to je 25 dni pred dnevom glasovanja, ter ali ga je zaprl 
pravočasno, to je najkasneje v štirih mesecih od dneva glasovanja.  
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2. UGOTOVITVE 
Organizator, Državni svet RS, je predložil poročilo o referendumski kampanji računskemu sodišču 
11. 12. 2008, kar je v predpisanem roku3. Izdelano je v skladu z 18. členom ZVRK in Pravilnikom o 
vsebini in o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo4. 
Vse postavke v predloženem poročilu so izkazovale vrednost nič. 
 
Državni svet RS je 17. 10. 2007 odprl posebni podračun št. 01100-6000023109 pri Upravi Republike 
Slovenije za javna plačila, kar je pravočasno5. Podračun pa je bil dolžan zapreti najkasneje v štirih mesecih 
po dnevu glasovanja (najkasneje do 11. 3. 2008). Državni svet RS je podračun zaprl 11. 12. 20076, kar je 
pravočasno. 
 
Na podlagi preizkusa pravilnosti trditve iz poročila o referendumski kampanji smo ugotovili, da Državni 
svet RS ni zbral sredstev za referendumsko kampanjo in jih tudi ni porabil, kar je v poročilu pravilno 
izkazal. 
 

                                                      

3  Najkasneje v petnajstih dneh od dneva zaprtja posebnega transakcijskega računa, 18. člen ZVRK. 
4  Uradni list RS, št. 105/07. 
5  Najkasneje 25 dni pred glasovanjem (najkasneje 17. 10. 2007), 16. člen ZVRK. 
6  Obvestilo o zaprtju podračuna, ki ga je izdala Uprava Republike Slovenije za javna plačila, št. 4055-2489/2007 z 

dne 11. 12. 2007. 
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3. MNENJE 
Revidirali smo pravilnost financiranja referendumske kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic. 
 
Odgovornost organizatorja za pravilnost financiranja referendumske kampanje 

Za pravilnost financiranja referendumske kampanje je odgovoren organizator. Organizator referendumske 
kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem 
preoblikovanju zavarovalnic je bil Državni svet Republike Slovenije.  
 
Odgovornost računskega sodišča 

Naša naloga je, da izrečemo mnenje na podlagi revizije. Revidiranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi 
revizijskimi standardi, ki jih določa Napotilo za izvajanje revizij7. Revizija je vključevala izvajanje 
postopkov za pridobitev revizijskih dokazov, pregled, analizo in presojo podatkov o zbiranju in porabi 
sredstev za referendumsko kampanjo ter dokumentiranje revizijskih ugotovitev. Revizijo smo načrtovali in 
izvedli tako, da smo pridobili zadostna in ustrezna zagotovila za izrek mnenja.  
 

3.1 Mnenje o izkazovanju zneskov v poročilu o referendumski 
kampanji 

Pozitivno mnenje  

Menimo, da je Državni svet RS pri izkazovanju zneskov v poročilu o referendumski kampanji v vseh 
pomembnih pogledih ravnal v skladu s predpisi in usmeritvami.  
 

3.2 Mnenje o pravilnosti zbiranja porabe sredstev za 
referendumsko kampanjo 

Pozitivno mnenje 

Menimo, da je Državni svet RS pri zbiranju in porabi sredstev za referendumsko kampanjo v vseh 
pomembnih pogledih ravnal v skladu s predpisi in usmeritvami. 
 
 

                                                      

7  Uradni listi RS, št. 41/01. 
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Pravni pouk 

 
Tega poročila na podlagi tretjega odstavka 1. člena ZRacS-1 ni dopustno izpodbijati pred sodišči niti pred 
drugimi državnimi organi. 
 
 
Številka: 1217-5/2008-16 
Ljubljana, 5. septembra 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Igor Šoltes, 
generalni državni revizor 
 
 
 
 
Poslano: 

1. Državnemu svetu Republike Slovenije, priporočeno; 
2. Janezu Sušniku, priporočeno; 
3. Državnemu zboru Republike Slovenije, priporočeno; 
4. arhivu, tu. 
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