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Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti poslovanja politične stranke Solidarnost, za pravično družbo v 
letu 2016. 
 
Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja politične stranke Solidarnost, za pravično družbo v 
letu 2016. Računsko sodišče je preverjalo skladnost poslovanja politične stranke Solidarnost, za pravično 
družbo z Zakonom o političnih strankah ter Zakonom o volilni in referendumski kampanji. 
 
Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja politične stranke Solidarnost, za pravično družbo v letu 2016 
izreklo negativno mnenje, ker prispevka pravne osebe zasebnega prava, ki ga je pridobila v nasprotju z 
Zakonom o političnih strankah, v 30 dneh od prejema ni nakazala v humanitarne namene, kot so določeni 
v zakonu, ki ureja humanitarne organizacije. 
 
Računsko sodišče je od politične stranke Solidarnost, za pravično družbo zahtevalo predložitev odzivnega 

poročila. 
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1. UVOD 
Revizijo pravilnosti poslovanja politične stranke Solidarnost, za pravično družbo (v nadaljevanju: 
stranka Solidarnost) v letu 2016 smo izvedli na podlagi Zakona o računskem sodišču1 (v nadaljevanju: 
ZRacS-1), Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije2 in Zakona o političnih strankah3 
(v nadaljevanju: ZPolS). Sklep o izvedbi revizije4 je bil izdan 6. 2. 2017. 
 
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 Solidarnost. Revizijo smo načrtovali in izvedli tako, da smo pridobili zadostna in ustrezna 
zagotovila za izrek mnenja. 
 
Predmet revizije je bilo poslovanje stranke Solidarnost v letu 2016. 
 
Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja stranke Solidarnost v letu 2016. 
 

1.1 Predstavitev stranke Solidarnost 
Stranka Solidarnost s sedežem na Einspielerjevi ulici 6 v Ljubljani in s skrajšanim imenom Solidarnost je 
bila ustanovljena na ustanovnem kongresu 19. 12. 2013 v Ljubljani6, na katerem je sprejela tudi v letu 2016 
veljaven Statut stranke Solidarnost, za pravično družbo (v nadaljevanju: statut) in Ustanovni program 
(v nadaljevanju: program). 
 
Skladno s 1. členom statuta je cilj političnega delovanja stranke Solidarnost trajno prizadevanje za večjo 
družbeno solidarnost kot odnos med enakimi in svobodnimi ljudmi, ki zadovoljujejo svoje in skupne  
 

                                                      

1  Uradni list RS, št. 11/01, 109/12. 
2  Uradni list RS, št. 91/01. 
3  Uradni list RS, št. 100/05-UPB1, 103/07, 99/13, 46/14. 
4  Št. 325-6/2017/2. 
5  Uradni list RS, št. 43/13. 
6  Stranka Solidarnost je bila vpisana v register političnih strank pri Ministrstvu za notranje zadeve z odločbo 

št. 2153-5/2013/2 (1324-07) z dne 23. 12. 2013. Stranka Solidarnost je imela v letu 2016 odprt transakcijski račun 
za redno poslovanje št. SI56 0510 0801 4044 234 pri Abanki Vipa, d. d., Ljubljana. 
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potrebe v soglasju in solidarno z drugimi ljudmi, naravo in okoljem. Družbena solidarnost se povečuje z 
obsegom skupnih ciljev in s prispevkom vsakega posameznika k tem ciljem. 
 
Stranka je organizirana po teritorialnem načelu na državni in lokalni ravni. 
 
V skladu s statutom ima stranka Solidarnost na državni ravni naslednje organe: kongres, svet stranke, 
izvršilni odbor, predsedstvo stranke, generalnega sekretarja, statutarno-pravni odbor, nadzorni odbor in 
etično komisijo.7 
 
Kongres je najvišji organ stranke in določa usmeritev in dinamiko političnega delovanja stranke, sprejema in 
spreminja statut, program delovanja, etični kodeks in druge programske dokumente stranke, voli in 
imenuje člane predsedstva stranke, odloča o prenehanju stranke, spojitvi, pripojitvi, razdružitvi ter o 
nasledstvu stranke.8 
 
Svet stranke je najvišji organ delovanja stranke med dvema kongresoma. Izvoli in razreši predsednika in 
podpredsednika sveta stranke, na predlog predsedstva stranke imenuje in razreši člane izvršilnega odbora 
in generalnega sekretarja stranke, izvoli in razreši člane statutarno-pravnega odbora, člane nadzornega 
odbora in člane etične komisije, daje smernice in predloge izvršilnemu odboru, spremlja izvajanje 
programa delovanja stranke, odloča o koalicijskih in drugih povezovanjih stranke, določi strankine 
kandidate za sestavo vlade, zavzema politična stališča do sistemskih vprašanj iz pristojnosti državnega 
zbora in vlade, določa kandidate za volitve v državni zbor, za predsednika republike in v Evropski 
parlament, določa predstavnike stranke v drugih organih in organizacijah, sprejema redna poročila drugih 
organov stranke in vsakoletni zaključni račun, določa višino letne članarine in dinamiko njenega 
plačevanja, določa delilno razmerje prihodkov stranke med državno in lokalno ravnjo, po potrebi imenuje 
začasna delovna telesa stranke, lahko spremeni naslov sedeža stranke, sprejme poslovnik o svojem delu in 
odloča o vseh ostalih vprašanjih, ki niso s statutom izrecno v pristojnosti drugih organov.9  
 
Izvršilni odbor sestavljajo predsedstvo stranke, generalni sekretar ter do 16 članov. Delo izvršilnega odbora 
načrtuje generalni sekretar, vodi pa ga predsedstvo stranke. Izvršilni odbor lahko po potrebi ustanovi 
ad hoc komisije ali delovne skupine.10 
 
Predsedstvo stranke ima tri člane in vodi izvajanje programa stranke, predstavlja stranko v javnosti, predlaga v 
imenovanje člane izvršilnega odbora, ki jih imenuje svet stranke, ter generalnega sekretarja stranke, sklicuje 
in vodi izvršilni odbor stranke, opravlja druge naloge ter izvršuje pooblastila po statutu in v skladu s sklepi 
pristojnih organov stranke.11 
 
Člana predsedstva stranke Solidarnost v letu 2016 sta bila Uroš Lubej in Damjan Mandelc.  
 
Generalni sekretar je odgovoren za pripravo gradiv, ki jih obravnavajo organi stranke, za materialno in 
finančno poslovanje stranke, pripravlja osnutek letnega finančnega načrta in poročila, skrbi za pretok 

                                                      

7  10. člen statuta. 
8  14. člen statuta. 
9  15. člen statuta. 
10  19. člen statuta. 
11  16. člen statuta. 
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informacij in usklajeno delovanje med organi ter za obveščanje članov stranke, zastopa stranko v pravnem 
prometu, opravlja druge naloge ter izvršuje pooblastila po statutu in v skladu s sklepi pristojnih organov 
stranke.12 
 
Statutarno-pravni odbor sprejema pobude in predloge za spremembe statuta ter jih posreduje kongresu v 
obravnavo in sprejem, ocenjuje usklajenost splošnih aktov stranke s statutom ter usklajenost posamičnih 
aktov organov stranke s statutom in drugimi splošnimi akti stranke, daje mnenja v zvezi z razlago statuta 
in drugih splošnih aktov stranke, ureja premoženjskopravna razmerja stranke v primeru izbrisa stranke iz 
registra, daje soglasje k pravilom in drugim splošnim aktom organov stranke in lokalnih odborov in 
sprejema pobude ter predlaga podelitev najvišjih priznanj.13 
 
Nadzorni odbor spremlja in nadzoruje finančno in materialno poslovanje organov stranke na državni in 
lokalni ravni organiziranosti in ima pravico do vpogleda v finančno in materialno poslovanje stranke tako 
na državni kot lokalni ravni, pregleduje poslovanje za tekoče mandatno obdobje ter ima pravico pregledati 
tudi katero koli preteklo obdobje.14 
 
Etična komisija odloča o včlanitvi podpisnika pristopne izjave v stranko in o izključitvi člana iz stranke.15 
 
Na lokalni ravni je delovanje stranke organizirano v lokalnih odborih. 
 
Lokalni odbori so krajevni, četrtni, občinski ali mestni. Delujejo samostojno v okviru programa in 
programskih dokumentov stranke. Njihove politične akcije in politične odločitve ne smejo biti v nasprotju 
s političnimi usmeritvami sveta stranke.16  
 
Stranka Solidarnost lahko pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti17: 

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

 
Svet stranke Solidarnost je sprejel sklep, da članarina za leto 2016 znaša 20 evrov, solidarnostna članarina 
za tiste, ki želijo prispevati več, znaša 30 evrov, znižana članarina za upokojence, študente in brezposelne 
pa znaša 10 evrov ter da se položnice izstavijo do konca maja. Sklep ni bil izveden. 
 
Na dan 31. 12. 2016 stranka Solidarnost ni imela zaposlenih.  
 
Stranka Solidarnost v letu 2016 ni sodelovala na volitvah županov in v občinske svete ali v referendumskih 
kampanjah. 
 

                                                      

12  18. člen statuta. 
13  20. člen statuta. 
14  21. člen statuta. 
15  22. člen statuta. 
16  23. člen statuta. 
17  Prvi odstavek 21. člena ZPolS. 
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Za pravilnost materialnega in finančnega poslovanja stranke Solidarnost v skladu z veljavnimi predpisi in v 
skladu s pravilnikom o materialnem in finančnem poslovanju odgovarjata na državni ravni generalni 
sekretar, na lokalni ravni pa predsednik lokalnega odbora, ki o finančnem poslovanju poročata organom 
nadzora po potrebi, najmanj pa dvakrat letno.18  
 
Pojasnilo stranke Solidarnost 

Lokalni odbori nimajo nobenih pristojnosti v zvezi z materialnim in finančnim poslovanjem stranke. Vse poslovanje 

stranke, vsi prihodki in odhodki potekajo prek centralnega tekočega računa stranke, podračunov ni, za poslovanje celotne 

stranke pa skrbi generalna sekretarka. 
 
Za pravilnost poslovanja stranke Solidarnost je odgovorna generalna sekretarka. Ta odgovornost vključuje 
tudi vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje notranjega kontroliranja, povezanega s pravilnostjo poslovanja. 
Odgovorna oseba stranke Solidarnost v obdobju, na katero se nanaša revizija, in med izvajanjem revizije je 
bila dr. Tjaša Učakar, generalna sekretarka.  
 

1.2 Predstavitev revizije 
Pri reviziji pravilnosti poslovanja stranke Solidarnost v letu 2016 smo preverjali skladnost poslovanja 
stranke Solidarnost z ZPolS ter Zakonom o volilni in referendumski kampanji19 (v nadaljevanju: ZVRK) 
pri rednem poslovanju v letu 2016, in sicer pri: 

• prihodkih,  
• odhodkih,  
• premoženju stranke in 
• posojilih. 

 
Pri presoji skladnosti poslovanja s predpisi na področju prihodkov in odhodkov smo upoštevali določila 
ZPolS in ZVRK. Preverili smo tudi, ali je stranka Solidarnost 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.  
 
Pri presoji skladnosti poslovanja s predpisi na področju povečanja in zmanjšanja premoženja, najemanja 
posojil ter vodenja registra članic in članov stranke Solidarnost smo upoštevali določbe ZPolS. 
 
V reviziji smo v zvezi z razkrivanjem določenih podatkov v skladu z ZPolS preverjali, ali je stranka 
Solidarnost v letnem poročilu navedla: 

• podatke o osebnem imenu in naslovu fizične osebe ter višini skupnega letnega zneska, ki ga je fizična 
oseba prispevala stranki Solidarnost, če so prispevki presegali 1.555,89 evra, to je višino povprečne 
bruto mesečne plače na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike 
Slovenije za leto 201520; 

                                                      

18  Četrti odstavek 39. člena statuta.  
19  Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 98/13.  
20  To je leto pred letom, za katero se poroča. Navedeni znesek je objavljen v Poročilu o gibanju plač za 

december 2015, Uradni list RS, št. 18/16. 
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• podatke o višini, obrestni meri in odplačilni dobi vseh posameznih posojil, ki jih je stranki Solidarnost 
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 ter 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 2016. 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. 
 



12 SOLIDARNOST | Revizijsko poročilo 

 

 

2. UGOTOVITVE 
2.1 Prihodki 
Stranka Solidarnost je v letnem poročilu za leto 2016 izkazala prihodke v znesku 14.651 evrov. Največji 
del prihodkov predstavljajo prihodki iz proračunov lokalnih skupnosti (55 odstotkov), ki jih je stranka 
Solidarnost dobila skladno s 26. členom ZPolS glede na število glasov, ki jih je njena lista kandidatov 
dobila na volitvah članov svetov lokalnih skupnosti. 
 

Tabela 1:  Izkazani prihodki stranke Solidarnost v letu 2016 

Prihodki Znesek 
v evrih  

Struktura 
v odstotkih 

1. ČLANARINE 10 0,07 

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 - 

4. PRIHODKI IZ PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE 6.581 44,92 

 4.1 Prihodki po 23. členu ZPolS 0 - 

 4.2 Prihodki po drugem odstavku 21. člena ZPolS 0 - 

 4.3 Prihodki po 24. in 26. členu ZVRK 6.525 44,54 

 4.4 Donacije od dela dohodnine po zakonu, ki ureja dohodnino 56 0,38 

 4.5 Prihodki po drugih zakonih 0 - 

5. PRIHODKI IZ PRORAČUNA LOKALNIH SKUPNOSTI 8.058 55,00 

 5.1 Prihodki po 26. členu ZPolS 0 - 

 5.2 Prihodki po 28. členu ZVRK 8.058 55,00 

6. IZREDNI PRIHODKI 0 - 

7. PRIHODKI OD PREMOŽENJA 2 0,01 

Skupaj 14.651 100,00 

Vir: letno poročilo stranke Solidarnost za leto 2016. 
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2.1.1 Prispevki 

2.1.1.a Stranka Solidarnost je s politično stranko Socialni demokrati (v nadaljevanju: stranka SD) 
v letu 2014 sklenila Dogovor o skupnem nastopu na volitvah v DZ 201421 (v nadaljevanju: dogovor). 
V 2. členu dogovora sta se stranki dogovorili, da bodo njuni kandidati nastopili na kandidatni listi 
stranke SD, v 5. členu dogovora pa, da si stranki v razmerju 85 : 15 delita sredstva iz državnega proračuna 
na podlagi 23. člena ZPolS.  

 
Na podlagi dogovora in dopisa, ki sta ga stranki posredovali državnemu zboru, je ta od leta 2014 
nakazoval del sredstev stranki Solidarnost. V letu 2016 ji je tako nakazal 6.524,82 evra.  
Že v reviziji pravilnosti poslovanja stranke SD v letu 201422 smo ugotovili, da v tem primeru ni šlo za 
skupno listo strank Solidarnost in SD, temveč je stranka SD vložila samostojno kandidaturo. V 52. členu 
Zakona o volitvah v državni zbor23 je namreč določeno, da mora biti v primeru, če dvoje ali več političnih 
strank vloži skupno listo kandidatov, iz imena liste razvidno, da gre za skupno listo dveh ali več političnih 
strank. V reviziji pravilnosti poslovanja stranke SD v letu 2014 smo ugotovili, da se je lista kandidatov za 
predčasne volitve za poslance v državni zbor imenovala lista SD – SOCIALNI DEMOKRATI in da sta se 
stranki v 2. členu dogovora dogovorili, da bodo njuni kandidati nastopili na kandidatni listi stranke SD. Na 
podlagi teh dokazov smo že v reviziji poslovanja stranke SD v letu 2014 presodili, da v tem primeru ni šlo 
za skupno kandidatno listo strank Solidarnost in SD, temveč je stranka SD vložila samostojno 
kandidaturo. Tudi Državna volilna komisija je v odgovoru24 potrdila, da je stranka SD vložila kandidaturo 
kot samostojna predlagateljica. Stranka Solidarnost torej ni bila upravičena do sredstev iz državnega 
proračuna po drugem odstavku 23. člena ZPolS, temveč je prejemala sredstva stranke SD, torej od druge 
pravne osebe zasebnega prava.  
 
Pri sredstvih v znesku 6.524,82 evra, ki jih je stranki Solidarnost sicer nakazal državni zbor, gre dejansko 
za sredstva stranke SD. Sredstva, ki jih je stranki Solidarnost dala stranka SD, imajo naravo sredstev 
pravne osebe zasebnega prava. Prejem sredstev od pravne osebe zasebnega prava ni v skladu s prvim 
odstavkom 25. člena ZPolS, ki določa, da pravne osebe zasebnega prava ne smejo financirati strank. Ker 
stranka Solidarnost prispevka, ki ga je prejela v nasprotju s prvim odstavkom 25. člena ZPolS, ni v 
30 dneh od prejema nakazala v humanitarne namene, kot so določeni v zakonu, ki ureja humanitarne 
organizacije, je kršila tudi določbe devetega odstavka 22. člena ZPolS.  
 

Pojasnilo stranke Solidarnost 

Stranka Solidarnost je ravnala v dobri veri, da posluje pravilno. Dogovor o skupnem nastopu na volitvah v DZ 2014 je 

določal, da gre za skupni nastop na volitvah, ki je vključeval uporabo logotipov obeh strank v času volilne kampanje ter 

sodelovanje obeh strank pri pripravi volilnega programa in oblikovanju liste kandidatov. Stranka Solidarnost je sredstva 

prejemala neposredno od državnega zbora glede na volilni rezultat liste SD-Solidarnost in ne od stranke SD.  

 

                                                      

21  Po navedbah stranke SD je bil sklenjen 12. 6. 2014. Nanaša se na predčasne volitve za poslance v Državni zbor 

Republike Slovenije (v nadaljevanju: državni zbor) v letu 2014. 
22  Revizijsko poročilo Poslovanje politične stranke Socialni demokrati v letu 2014 

[URL: http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/K35AA8F556502DE0AC1257FB200283479/$file/PP_PS_SD.pdf], 

13. 2. 2018. 
23  Uradni list RS, št. 109/06-UPB1. 
24  E-pošta z dne 4. 12. 2015 in dopis št. 041-34/2014-279 z dne 22. 7. 2014. 
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Stranka SD je 30. 3. 2016 obvestila državni zbor, da preklicuje delitev proračunskih sredstev med 
strankama Solidarnost in SD25. Državni zbor je preklic upošteval in zadnja sredstva so bila stranki 
Solidarnost nakazana 31. 3. 2016. Skupaj so bila v letu 2016 do preklica stranki Solidarnost nakazana 
sredstva v znesku 6.524,82 evra. 
 

2.2 Odhodki 
Stranka Solidarnost je v letnem poročilu za leto 2016 izkazala odhodke v znesku 9.386 evrov. Vsi odhodki 
predstavljajo odhodke za redno poslovanje stranke Solidarnost.  
 

Tabela 2:  Izkazani odhodki stranke Solidarnost v letu 2016 

Odhodki Znesek 
v evrih  

Struktura 
v odstotkih 

1. Odhodki za redno poslovanje stranke 9.386 100,00 

 1.1 Stroški materiala in blaga 94 1,00 

 1.2 Stroški storitev 8.698 92,67 

 1.3 Stroški dela 0 - 

 1.4 Amortizacija 50 0,53 

 1.5 Rezervacije 0 - 

 1.6 Drugi stroški  27 0,29 

 • Popravki obratnih sredstev 0 - 

 • Ostali drugi stroški 27 0,29 

 1.7 Finančni odhodki 2 0,02 

 1.8 Drugi odhodki 515 5,49 

2. Odhodki za volilne ali referendumske kampanje stranke 0 - 

Skupaj 9.386 100,00 

Vir: letno poročilo stranke Solidarnost za leto 2016. 

 
S preizkušanjem pravilnosti odhodkov stranke Solidarnost smo ugotovili, da je stranka Solidarnost 
odhodke porabila v skladu z ZPolS in ZVRK. 
 
 

                                                      

25  Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep pri reviziji poslovanja politične stranke Socialni demokrati v letu 2014 

[URL: http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/K5E9D87BBE4710433C1257FE700229C5D/$file/SD_PP14_porev.pdf], 
13. 2. 2018. 
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3. MNENJE 
Revidirali smo pravilnost poslovanja politične stranke Solidarnost, za pravično družbo v letu 2016. 
 
Negativno mnenje  
 
Ugotovili smo, da politična stranka Solidarnost, za pravično družbo v letu 2016 ni poslovala v skladu s 
predpisi v naslednjem primeru: 

• prispevka pravne osebe zasebnega prava v znesku 6.525,82 evrov, ki ga je pridobila v nasprotju z 
Zakonom o političnih strankah, v 30 dneh od prejema ni nakazala v humanitarne namene, kot so 
določeni v zakonu, ki ureja humanitarne organizacije – točka 2.1.1.a. 

 
Menimo, da je bilo poslovanje politične stranke Solidarnost, za pravično družbo v letu 2016 zaradi 
ugotovljene nepravilnosti v pomembnem neskladju z Zakonom o političnih strankah in Zakonom o 
volilni in referendumski kampanji. 
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4. ZAHTEVA ZA PREDLOŽITEV ODZIVNEGA 

POROČILA 
Politična stranka Solidarnost, za pravično družbo mora v roku 90 dni po prejemu revizijskega poročila 
računskemu sodišču predložiti odzivno poročilo. 
 
Odzivno poročilo mora vsebovati: 

1. navedbo revizije, na katero se nanaša, 
2. kratek opis nepravilnosti v poslovanju, ki je bila ugotovljena z revizijo, in 
3. izkaz popravljalnih ukrepov. 

 
Izkaz popravljalnih ukrepov mora obsegati navedbo popravljalnega ukrepa in ustrezna dokazila o 
izvedenem popravljalnem ukrepu za odpravo ugotovljene nepravilnosti.  
 
Politična stranka Solidarnost, za pravično družbo mora v odzivnem poročilu izkazati: 

• nakazilo prispevka v znesku 6.524,82 evra, ki ji je bil dan v nasprotju z Zakonom o političnih strankah, v 
humanitarne namene, kot so določeni v zakonu, ki ureja humanitarne organizacije – točka 2.1.1.a. 

 
Po drugem odstavku 29. člena ZRacS-1 je odzivno poročilo uradna listina, ki jo potrdi odgovorna oseba 
uporabnika javnih sredstev s svojim podpisom in pečatom.  
 
Računsko sodišče bo ocenilo verodostojnost odzivnega poročila, to je resničnost navedb o popravljalnih 
ukrepih, in po potrebi opravilo revizijo odzivnega poročila na podlagi četrtega odstavka 29. člena ZRacS-1. 
Prav tako bo ocenilo zadovoljivost sprejetih popravljalnih ukrepov. 
 
Če odzivno poročilo ne bo predloženo v roku, določenem v revizijskem poročilu, stori odgovorna oseba 
uporabnika javnih sredstev prekršek po tretjem odstavku 38. člena ZRacS-1. Če uporabnik javnih sredstev, 
ki bi moral predložiti odzivno poročilo, niti v roku 15 dni po izteku roka za predložitev odzivnega 
poročila računskemu sodišču ne predloži odzivnega poročila, se šteje, da uporabnik javnih sredstev krši 
obveznost dobrega poslovanja26. Prav tako opozarjamo, da se neresnične navedbe v odzivnem poročilu 
obravnavajo kot neresnične navedbe v uradni listini (drugi odstavek 29. člena ZRacS-1).  
 
Če bo računsko sodišče v porevizijskem postopku ugotovilo, da politična stranka Solidarnost, za pravično 
družbo krši obveznost dobrega poslovanja, bo ravnalo v skladu s sedmim do štirinajstim odstavkom 
29. člena ZRacS-1. 

                                                      

26  3. točka prvega odstavka 37. člena Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije. 
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Pravni pouk 
 
Tega poročila na podlagi tretjega odstavka 1. člena ZRacS-1 ni dopustno izpodbijati pred sodišči in 
drugimi državnimi organi. 
 
 
 
 
 
Tomaž Vesel, 
generalni državni revizor 
 
 
 
Poslano: 

1. stranki Solidarnost, za pravično družbo, osebno po ZUP; 
2. Državnemu zboru Republike Slovenije, priporočeno; 
3. arhivu. 

 



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




