
Zadeva: Analiza  odločitev  sodišča  v  prekrškovnih  postopkih  po  obdolžilnih  predlogih
Računskega sodišča Republike Slovenije

Računsko sodišče Republike Slovenije je na podlagi določb Zakona o političnih strankah1 (v nadaljevanju:
ZPolS)  in  Zakona o  volilni  in  referendumski  kampanji2 (v  nadaljevanju:  ZVRK) pristojno  za  nadzor
rednega poslovanja političnih strank ter izvajanja določb ZVRK o financiranju volilne in referendumske
kampanje. Glede ugotovljenih nepravilnosti, ki so z navedenima zakonoma določene tudi kot prekršek, na
podlagi 103. člena v zvezi z osmim odstavkom 214. člena Zakona o prekrških3  pri pristojnem okrajnem
sodišču (v Ljubljani) vlaga obdolžilne predloge.

Doslej je v  letih od 2014 dalje  vložilo 28 obdolžilnih predlogov, in sicer:

1) obdolžilne predloge zaradi nepravilnosti, storjenih v volilnih kampanjah za volitve predsednika
republike v letu 2012;

2) obdolžilna  predloga  zaradi  nepravilnosti,  storjenih  v  volilni  kampanji  kandidata  dr.  Andreja
Fištravca za volitve župana Mestne občine Maribor v letu 2014;

3) obdolžilne predloge zaradi nepravilnosti, storjenih v volilnih kampanjah za predčasne volitve v
Državni zbor v letu 2014;

4) obdolžilne predloge zaradi nepravilnosti,  storjenih v volilnih kampanjah za volitve v Evropski
parlament v letu 2014;

5) obdolžilne predloge zaradi nepravilnosti,  ugotovljenih v revizijah rednega poslovanja političnih
strank v letu 2014.

Ob pregledu sodb, izdanih v postopkih na podlagi teh obdolžilnih predlogov preseneča praksa sodišča, ki
je bila ob prvih odločitvah predvsem neenotna pri izrekanju sankcij za podobne nepravilnosti (zlasti po
vrsti – opomin, globa), v zadnjem obdobju pa preseneča zlasti to, da sodišče obdolžilne predloge zavrača z
obrazložitvijo,  da  očitana  ravnanja  niso  prekršek  oziroma predlagatelju  očita,  da  iz  opisa  ravnanja  ni
mogoče ugotoviti, katera ravnanja, ki predstavljajo konstitutivne elemente prekrška,  je mogoče pripisat
obdolženi osebi, čeprav so obdolžilni predlogi od vsega začetka njihovega vlaganja sestavljeni  na enak
način.

Posamezne odločitve in njihovo vsebinsko razlikovanje predstavljamo v nadaljevanju:

K  Ad  1)  obdolžilni  predlogi  zaradi  nepravilnosti,  storjenih  v  volilnih  kampanjah  za  volitve
predsednika republike v letu 2012

a) V reviziji pravilnosti financiranja volilne kampanje kandidata za predsednika republike dr. Milana
Zvera na volitvah predsednika republike dne 11. 11. 2012, katerega organizator je bila politična
stranka Slovenska demokratska stranka (v nadaljevanju: SDS), je računsko sodišče ugotovilo, da je
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organizator volilne kampanje prejel posebni popust javnega zavoda Slovensko narodno gledališče
Opera in balet Ljubljana v znesku 1.000 evrov, kar je bilo v nasprotju s  25. členom ZPolS (na
podlagi katerega državni organi,  organi lokalnih skupnosti,  pravne osebe javnega in zasebnega
prava ter samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost,
ne smejo financirati  strank,  razen če zakon določa drugače)  v zvezi  s  14. členom  ZVRK (na
podlagi katerega so se v letu 2012 za financiranje volilne kampanje uporabljale določbe zakona, ki
je urejal financiranje političnih strank, torej ZPolS). S tem je organizator volilne kampanje storil
prekršek po 10. točki prvega odstavka 28. člena ZPolS, po kateri se za prekršek kaznuje stranka
(oz.  v  obravnavani  zadevi  organizator  volilne  kampanje),  ki  pridobi  sredstva  ali  drugo
premoženjsko  korist  iz  nedovoljenih  virov,  pri  čemer  se  med  nedovoljene  vire  štejejo  tudi
prispevki iz 25. člena ZPolS. Za navedeno ravnanje je bila za politično stranko kot organizatorja
volilne kampanje  določena globa v razponu od    4.150 do 20.850 evrov,  za njeno  odgovorno
osebo pa globa od 350 do 850 evrov.

Glede na navedeno je bil podan obdolžilni predlog zoper organizatorja volilne kampanje – SDS. V tej
zadevi je sodišče dne 6. 1. 2016 izdalo sodbo brez obrazložitve (pod opr. št. PR 1556/2014-2428), s katero
je  postopek o prekršku ustavilo na podlagi 1. točke prvega odstavka 136. člena Zakona o prekrških4 (v
nadaljevanju:  ZP-1),  torej  iz  razloga,  da  očitano  dejanje  ni  prekršek.  Ker  zaradi  spleta  več  okoliščin
računsko sodišče ni pravočasno napovedalo pritožbe, da bi prejelo sodbo z obrazložitvijo, mu konkretni
razlogi za tako odločitev sodišča niso poznani,  lahko pa glede na kasneje obravnavani podoben primer o
tem zgolj sklepa.

b) Obenem  je  bil  ob  istih  pravnih  podlagah  obdolžilni  predlog  podan  tudi  zoper  javni  zavod
Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana, ki je dal nedovoljeni prispevek (v višini
1.00 evr) in tako ravnanje predstavlja prekršek po določbi prvega odstavka 29. člena ZPolS, po
kateri  se  z globo kaznuje za  prekršek tudi  pravna oseba javnega  prava,  ki  financira  politično
stranko.  Globa za pravno osebo je bila določena v višini od 4.150 do 20.850 evrov, za njeno
odgovorno osebo pa globa od 400 do 600 evrov.

Na podlagi tega obdolžilnega predloga je sodišče s sodbo pod opr. št. PR 1557/2014 dne 17. 2. 2015
spoznalo tako pravno kot tudi odgovorno osebo pravne osebe (ravnatelja pravne osebe, torej zakonitega
zastopnika) spoznalo za odgovorni za očitano ravnanje in jima izreklo globo v višini 4.150,00 evrov pravni
osebi ter 400,00 evrov odgovorni osebi. Pritožba zoper sodbo ni bila vložena.

c) V reviziji pravilnosti financiranja volilne kampanje kandidata za predsednika republike dr. Danila
Türka  na  volitvah  predsednika  republike  dne  11.  11.  2012,  katere  organizator  je  bil  Roman
Ferenčak  kot  fizična  oseba,  je  računsko  sodišče  ugotovilo  enako  nepravilnost  kot  v  reviziji
pravilnosti volilne kampanje kandidata za predsednika republike dr. Milana Zvera (zgoraj točka
a)), saj je  organizator volilne kampanje prejel nedovoljen   prispevek v višini 1.500 evrov s strani
javnega  podjetja     EKO-PARK  d.o.o.  Lendava/ÖKO-PARK  Kft.  Lendva.  Zato  je  zoper
organizatorja volilne kampanje vložilo obdolžilni predlog.

Sodišče je predlog obravnavalo pod opr. št. PR 1552/2014-2427 in dne 24. 11. 2015 izdalo sodbo, s katero
je  postopek o prekršku ustavilo na podlagi 9. točke prvega odstavka 136. člena ZP-1, ker naj bi šlo po
stališču sodišča za prekršek neznatnega pomena.

4  Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 32/16.
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Po napovedi pritožbe, ki jo je podalo računsko sodišče, je sodišče izdalo sodbo z obrazložitvijo, v kateri je
navedlo razloge, zaradi katerih je menilo, da so podane tiste posebne okoliščine, ki narekujejo odločitev,
da gre za ravnanje neznatnega pomena.

Po pritožbi računskega sodišča, ki se z razlogi za tako odločitev ni strinjalo, je Višje sodišče dne 7. 4. 2016
s sklepom opr. št. PRp 39/2016 odločilo, da se pritožbi ugodi, sodba razveljavi in zadeva vrne v ponovno
odločanje sodišču prve stopnje. 

V ponovljenem postopku je sodišče s sodbo z dne 22. 8. 2016 postopek o prekršku ponovno ustavilo na
podlagi 9. točke prvega odstavka 136. člena ZP-1, računsko sodišče pa je zoper tako odločitev ponovno
vložilo pritožbo. O slednji pa je nato odločilo prvostopenjsko sodišče in s sodbo opr. št. PR 1283/2016-
2427 z dne 17. 11. 2016 organizatorja volilne kampanje spoznalo za odgovornega prekrška in mu izreklo
opomin.

d) Računsko sodišče je  obdolžilni predlog vložilo tudi zoper pravno osebo - javno podjetje    EKO-
PARK d.o.o. Lendava/ÖKO-PARK Kft. Lendva, ki je dalo nedovoljeni prispevek (v višini 1.500
evrov), in njeno odgovorno osebo, direktorja Jožefa Gerenčerja. 

S sodbo opr. št. PR 1551/2014-2429 z dne 13. 2. 2015 je sodišče tako pravno osebo kot njeno odgovorno
osebo spoznalo za odgovorna za prekršek in jima izreklo opomin. Po pritožbi obdolženih oseb je Višje
sodišče s sodbo PRP 81/12017 z dne 23. 3. 2017 odločilo, da se postopek ustavi, ker je zaradi poteka časa
prišlo do zastaranja.

K  Ad  2)  obdolžilni  predlog  zaradi  nepravilnosti,  storjenih  v  volilni  kampanji  kandidata  dr.
Andreja Fištravca za volitve župana Mestne občine Maribor v letu 2014

a) V reviziji pravilnosti financiranja volilne kampanje dr. Andreja Fištravca za volitve župana Mestne
občine  Maribor  v  letu  2014,  katere  organizator  je  bil  Darko  Berlič  (torej  fizična  oseba),  je
računsko sodišče  ugotovilo,  da  je  organizator  volilne  kampanje  prejel    nedenarni prispevek od
pravne  osebe  zasebnega  prava,  Društva  za  revitalizacijo  mestnega  jedra  Poštna  ulica, ki  je  v
obdobju volilne kampanje organiziralo koncert glasbene skupine v podporo kandidatu za župana
Mestne  občine  Maribor  dr.  Andreju  Fištravcu,  kar  je  računsko sodišče  ocenilo  na  100 evrov.
Navedenega prispevka organizator volilne kampanje v zakonskem roku ni namenil v humanitarne
namene, kot je bilo določeno v desetem odstavku 14. člena ZVRK. Navedeno ravnanje je  kot
prekršek določeno v tretjem odstavku v zvezi s tretjo točko prvega odstavka 38. a člena ZVRK in
za organizatorja volilne kampanje – posameznika  določena globa v razponu    od 600 do 1.500
e  v  rov  .

Obenem  je  računsko  sodišče  ugotovilo,  da  organizator  volilne  kampanje  vseh  sredstev  za
financiranje volilne kampanje organizator ni zbral na posebnem računu, niti ni s tega računa ni
poravnal vseh stroškov volilne kampanje v skupni višini v znesku 15.580,16 evra, ki predstavljajo
stroške plakatov in najema oglasnih površin za potrebe volilne kampanje, kar predstavlja kršitev
prvega odstavka 16. člena ZVRK, ki določa, da mora organizator volilne kampanje vsa finančna



sredstva, ki jih sam nameni ali dobi od drugih pravnih ali fizičnih oseb za financiranje volilne
kampanje, zbrati na posebnem transakcijskem računu, stroške pa mora izključno s tega računa
tudi poravnati. Navedeno ravnanje je kot prekršek določeno v prvem odstavku v zvezi s tretjim
odstavkom 38. člena ZVRK in zanj v primeru, če je organizator volilne kampanje posameznik,
predpisana globa v razponu   od 600 do 1.500 e  v  rov.

S sodbo opr. št. PR 1405/2015-2429 z dne 10. 2. 2017 je sodišče ugotovilo, da je organizator volilne
kampanje odgovoren za prekršek in mu za je prvoočitani prekršek (za nedenarni prispevek v višini 100
evrov) naložilo globo v višini 600 evrov, za drugoočitani  prekršek (da  na računu, odprtem za volilno
kampanjo, ni zbral sredstev v višini preko 15.000 evrov) pa mu je izreklo opomin. Po pritožbi obeh strani
je Višje sodišče s sodbo opr. št. PRp 168/2017 z dne 19. 10. 2017 potrdilo sodbo sodišča prve stopnje v
delu, ki se nanaša na prvoočitani prekršek, v delu, ki se nanaša na drugoočitani prekršek pa je zadevo
vrnilo v ponovno odločanje. V ponovljenem postopku je sodišče s sodbo opr. št. PR 1748/2017-2429 z
dne 19. 1. 2018 obdolženemu za drugoočitani prekršek naložilo globo v višini 400 evrov. V tem trenutku
je rok za pritožbo še odprt in računsko sodišče še ni prejelo nobene informacije, ali je pritožba morda
vložena.

b) Obenem  je  bil  ob  istih  pravnih  podlagah  obdolžilni  predlog  podan  tudi  zoper    Društvo za
revitalizacijo mestnega jedra Poštna ulica, ki je organizatorju volilne kampanje dalo nedovoljeni
prispevek ( v ocenjeni višini 100 evrov), ter njegovo odgovorno osebo.

S sodbo opr. št. PR 1406/2015 z dne 10. 3. 2016, izdano v skrajšanem postopku, je sodišče pravno in
odgovorno osebo spoznalo za odgovorni in jima naložilo globo v višini 5.000 evrov za pravno osebo in
1.000 evrov njeni odgovorni osebi. Po pritožbi obdolženih je isto sodišče s sodbo z dne 3. 3. 2017 ugovor
zavrnilo. Po ponovni pritožbi pa je  Višje sodišče s sodbo opr. št. PRp 142/2017 pritožbo zavrnilo in
potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

K Ad 3) obdolžilni predlogi zaradi nepravilnosti,  storjenih v volilnih kampanjah za predčasne
volitve v Državni zbor v letu 2014

Zaradi nepravilnosti, ugotovljenih v revizijah volilnih kampanj za predčasne volitve v Državni zbor v letu
2014, je računsko sodišče vložilo 8 obdolžilnih predlogov zoper naslednje organizatorje volilne kampanje:

a) Slovensko nacionalno stranko (v nadaljevanju: SNS)

b) Slovensko ljudsko stranko (v nadaljevanju: SLS)

c) Stranko modernega centra (v nadaljevanju: SMC)

d) Zavezništvo Alenke Bratušek (v nadaljevanju: ZaAB)

e) Demokratično stranko upokojencev Slovenije (v nadaljevanju: DeSUS)

f) Stranko za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije (v nadaljevanju: TRS)

g) stranko Socialni demokrati (v nadaljevanju: SD) 

h) SDS

  



a) glede obdolžilnega predloga zoper SNS 

V reviziji pravilnosti financiranja volilne kampanje liste SNS za predčasne volitve poslancev v Državni
zbor Republike Slovenije v letu 2014 je bilo ugotovljeno, da organizator volilne kampanje na posebnem
TRR   ni zbral sredstev v znesku 150,00 evrov za stroške volilne kampanje (tiskaje letakov) ter navedenega
zneska kot stroška volilne kampanje tudi ni poravnal s posebnega TRR. Zato je bil vložen obdolžilni predlog
zoper SNS in njeno odgovorno osebo.

S sodbo opr. št. PR 509/2016-2453 z dne 17. 3. 2017 je bila odgovorna oseba SNS spoznana za odgovorno
prekrška in ji bila izrečena globa v višini 500,00 evrov. Zoper SNS kot pravno osebo pa je bil postopek
ustavljen  na  podlagi  8.  točke  prvega  odstavka  136.  člena  ZP-1,  ker  naj  bi  bile  podane  okoliščine,  ki
izključujejo odgovornost za prekršek. Stranka se je namreč branila s tem, da naj bi njena odgovorna oseba
namerno ravnala škodljivo za stranko. Po pritožbi računskega sodišča je Višje sodišče dne 19. 10. 2017 izdalo
sklep opr. št. PRp 160/2017, s katerim je pritožbi ugodilo, sodbo razveljavilo v delu, ki se nanaša na pravno
osebo ter jo v tem delu vrnilo sodišču prve stopnje v ponovno presojo. Sodišče prve stopnje v tej zadevi še
ni ponovno odločalo.

V delu, ki se nanaša na odločitev zoper odgovorno osebo, pa je sodba postala pravnomočna (kar pomeni
pravnomočnost odločitve o globi v višini 500,00 evrov za nepravilnost v znesku 150,00 evrov).

b) glede obdolžilnega predloga zoper SMC

V reviziji pravilnosti financiranja volilne kampanje liste SMC za predčasne volitve poslancev v Državni
zbor  Republike  Slovenije  v  letu  2014  je  bilo  ugotovljeno,  da  je organizator  volilne  kampanje  prejel
nedovoljene prispevke pravnih oseb zasebnega prava v višini 460,33 eur in jih v danem roku ni namenil v
humanitarne namene.

S sodbo opr. št. PR 510/2016-2401 z dne 11. 12. 2017 je sodišče razsodilo, da se obdolžilni predlog na
podlagi  tretjega odstavka 106. člena ZP-1  zavrne,  ker  dejanje ni  prekršek.  Sodišče pri  tem pri presoji
odgovornosti odgovorne osebe povzema določbe 15. člena ZP-1, po katerem je odgovorna oseba pravne
osebe tista oseba, ki je pooblaščena opravljati delo v imenu, na račun, v korist ali s sredstvi pravne osebe,
ter 15. a člena ZP-1, po katerem je odgovorna oseba odgovorna za prekršek, ki ga stori s svojim dejanjem
(storitvijo ali opustitvijo) pri opravljanju dejavnosti pravne osebe. Glede na navedeno je po navedbah iz
sodbe treba ločevati med položajem, ko odgovorna oseba stori  prekršek samostojno (lastnoročno) od
položaja,  ko zgolj  odgovarja  za  ravnanje  drugega,  pri  čemer  v  nobenem od teh  primerov  ne  gre  za
objektivno odgovornost. Pri tem se sodišče opira na sodbo Vrhovnega sodišča opr. št. IV Ips 67/2013.
Sodišče  računskemu sodišču  zato  očita,  da  iz  obdolžilnega  predloga  ne  izhaja,  s  katero  storitvijo  ali
opustitvijo je odgovorna oseba storila prekršek, saj ni navedeno, ali je bila prav odgovorna oseba tista, ki
bi morala nedovoljeni prispevek nakazati v humanitarne namene, kar pomeni, da iz obdolžilnega predloga
ne izhaja subjektivni odnos odgovorne osebe do prekrška. Kar pa se opustitve dolžnega nadzorstva tiče,
pa  sodišče  ugotavlja,  da  je  za  tak  očitek  najprej  potrebno  ugotoviti,  ali  bi  s  siceršnjim  dolžnim
nadzorstvom odgovorna oseba sploh  lahko preprečila  kršitev  predpisa,  vendar  bi  za  očitek  opustitve
slednjega moralo najprej biti s predpisom določeno, kakšen nadzor je odgovorna oseba dolžna izvajati,
kako mora delovati in koga mora nadzirati. 



Sodišče še poudari, da mora biti obdolžilni predlog razumljiv in mora vsebovati konkretni dejanski stan
prekrška, tako da je nedvoumno, kdaj in kje je bilo dejanje, ki se storilcu očita, storjeno, kakšno je bilo to
prepovedano  dejanje  ter  okoliščine,  da  se  prekršek  čim  natančneje  opredeli,  medtem  ko  abstraktni
zakonski znaki prekrška niso nujni.  Ker iz obdolžilnega predloga na izhaja, kdaj  je bilo prepovedano
ravnanje storjeno oz. kdaj bi morali biti nedovoljeni prispevki nakazani v humanitarne namene in bi se na
ta trenutek lahko zgolj sklepalo glede na datum izdaje računov (v kolikor je bil račun sploh izdan), bi po
mnenju  sodišča  moral  biti  v  opisu  prekrška  naveden čas,  ko  je  začel  teči  rok,  v  katerem bi  morala
obdolženca  (torej  pravna oseba  in  njena  odgovorna oseba)  sporne  prispevke nakazati  v  humanitarne
namene ter čas storitve prekrška, ki nastopi z dnem izteka navedenega roka.

Glede odgovornosti pravne osebe pa sodišče zapiše, da je pravna oseba odgovorna za prekršek, ki ga pri
opravljanju njene dejavnosti storilec stori v njenem imenu ali za njen račun, v njeno korist ali z njenimi
sredstvi – pri tem gre za t.i.  pridružitveno/akcesorno odgovornost pravne osebe za ravnanje drugega,
medtem  ko  je  neposredni  storilec  lahko  le  fizična  oseba.  Ker  te  navezne  okoliščine  v  obdolžilenm
predlogu niso navedene, je sodišče obdolžilni predlog zavrnilo na podlagi tretjega odstavka 106. člena v
zvezi s 1. alinejo četrtega odstavka 106. člena ZP-1.

c) glede obdolžilnega predloga zoper ZaAB

V reviziji  volilne kampanje te politične stranke je bilo ugotovljeno, da je organizator volilne kampanje
prejel  nedovoljene prispevke pravnih oseb zasebnega prava v višini  80,00 eur in jih v danem roku ni
namenil v humanitarne namene.

S sodbo opr. št. PR 532/2016-2409 z dne 14. 7. 2017 (torej le nekaj mesecev pred prej opisano sodbo v
zadevi PR 510/2016-2401) je sodišče tako pravno osebo kot njeno odgovorno osebo ob enakem opisu
prekrška spoznalo za odgovorni prekrška in jima izreklo opomin.

d) glede obdolžilnega predloga zoper DeSUS

V reviziji volilne kampanje te politične stranke je bilo ugotovljeno, da (a) organizator volilne kampanje na
posebnem TRR ni zbral sredstev v višini 488,00 EUR ter stroškov v tej višini, ki predstavljajo stroške
volilne kampanje,  ni poravnal s posebnega TRR ter (b) da je prejel nedovoljene prispevke pravnih oseb
zasebnega in javnega prava v višini 747,54  eur in jih v danem roku ni namenil v humanitarne namene.

Sodišče je s sodbo opr. št.  PR 531/2016 z dne 13. 12. 2017 odločilo na enak način kot v zadevi PR
510/2016-2401, torej da se  obdolžilni predlog na podlagi tretjega odstavka 106. člena ZP-1  zavrne, ker
dejanje ni prekršek.

e) glede obdolžilnega predloga zoper TRS

V reviziji volilne kampanje te politične stranke je bilo ugotovljeno, da (a) organizator volilne kampanje na
posebnem TRR ni zbral sredstev v višini 240,00 EUR ter stroškov v tej višini, ki predstavljajo stroške



volilne kampanje,  ni poravnal s posebnega TRR ter (b) je prejel  nedovoljene prispevke pravnih oseb
zasebnega  prava v višini 90,00  eur in jih v danem roku ni namenil v humanitarne namene.

Sodišče je s sodbo opr. št. opr. št. PR 538/2016-2453 z dne 13. 3. 2017 tako pravno osebo kot njeno
odgovorno osebo spoznalo za odgovorni za prekršek ter pravni osebi izreklo globo v višini 1.900 evrov za
prvoočitani prekršek ter 1.100 evrov za drugo očitani prekršek, oziroma enotno globo v višini 3.000 evrov.
Odgovorni osebi pa je naložilo plačilo globe v višini 250,00 evrov za vsak prekršek oz. enotno globo v
višini 500,00 evrov.

 

f) glede obdolžilnega predloga zoper SD

V reviziji volilne kampanje te politične stranke je bilo ugotovljeno, da (a) organizator volilne kampanje na
posebnem TRR ni zbral sredstev v višini 4.298,94 EUR ter stroškov v tej višini, ki predstavljajo stroške
volilne kampanje,  ni poravnal s posebnega TRR ter (b) da je prejel nedovoljene prispevke pravnih oseb
zasebnega   prava  in  samostojne  podjetnice  v  višini  119,06  eur  in  jih  v  danem roku  ni  namenil  v
humanitarne namene.

S sodbo opr. št. PR 537/2016 z dne 15. 12. 2017 je sodišče odločilo kot v zadevi PR 510/2016-2401, kar
pomeni,  da je  obdolžilni  predlog zavrnilo,  ker  da dejanje ni  prekršek,  ker  niso navedeni vsi  odločilni
elementi prekrška.

Glede obdolžilnih predlogov zoper SLS in SDS sodišče še ni odločilo.

K Ad 4)  obdolžilni  predlogi  zaradi  nepravilnosti,  storjenih v volilnih kampanjah za volitve  v
Evropski parlament v letu 2014

Zaradi nepravilnosti, ugotovljenih v revizijah volilnih kampanj za volitve v Državni zbor v letu 2014 je
računsko sodišče vložilo 8 obdolžilnih predlogov zoper naslednje organizatorje volilne kampanje:

a) KACIN – KONKRETNO

b) Piratska stranka

c) DeSUS

d) SNS

e) Društvo Verjamem

f) SD

g) Sanjska služba

h) TRS

a) glede obdolžilnega predloga zoper KACIN – KONKRETNO

V reviziji pravilnosti financiranja volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski



parlament v letu 2014 za stranko KACIN-KONKRETNO, je bilo ugotovljeno, da  organizator volilne
kampanje, ki je bila fizična oseba,  s fizično osebo, ki  je dala v brezplačno uporabo   osebno vozilo  , ni
sklenil pogodbe v pisni obliki, kar je v nasprotju  tretji odstavek 14. člena ZVRK, ki določa, da morata
organizator volilne kampanje in fizična oseba, ki opravi storitev za organizatorja volilne kampanje ali mu
proda blago, skleniti ustrezno pisno pogodbo. Vrednost opravljene storitve je računsko sodišče ocenilo na
120 eur.  Sporna opustitev je kot prekršek določena v tretjem  odstavku 38. a člena ZVRK in zanj v
primeru, ko je organizator volilne kampanje  posameznik, določena   glob  a   od 600 do 1.500 eurov  .

S sodbo opr. št. PR 276/2016-2436 z dne 27. 2. 2017 je sodišče fizično osebo kot organizatorja volilne
kampanje spoznalo za odgovorno očitanega prekrška in ji izreklo opomin.

b) glede obdolžilnega predloga zoper Piratsko stranko

V reviziji  pravilnosti financiranja volilne kampanje te stranke je bilo ugotovljeno, da  organizator volilne
kampanje  ni v zakonskem roku odprl posebnega transakcijskega računa »za volilno kampanjo« in je to
storil 8 dni prepozno, kar predstavlja kršitev prvega odstavka 16. člena ZVRK in je kot prekršek določena
v prvem odstavku 38. člena ZVRK, po katerem se z globo od 10.000 do 20.000 eurov kaznuje organizator
volilne kampanje,  ki  prepozno odpre oziroma ne odpre posebnega transakcijskega računa,  na podlagi
drugega odstavka istega člena pa se za isti prekršek z globo od 1.500 do 3.000 eur kaznuje tudi odgovorna
oseba organizatorja volilne kampanje.

S  sodbo  opr.  št.  PR 278/2016-2454  z  dne  5.  5.  2016  je  sodišče  tako  pravno  osebo kot  tudi  njeno
odgovorno osebo spoznalo za odgovorno in jima naložilo globo v višini 10.000 evrov za politično stranko
ter 1.500 evrov za odgovorno osebo.

Po ugovoru politične stranke kot tudi odgovorne osebe je sodišče prve stopnje s sodbo z dne 6. 6. 2016
ugovor obeh zavrnilo, vendar sta nato obe vložili še pritožbo, o kateri je odločalo Višje sodišče pod opr.
št. PRp 220/2016 in globi znižalo na znesek 3.000 evrov za pravno osebo in odgovorni osebi na znesek
500,00 evrov. 

c) glede obdolžilnega predloga zoper DeSUS

V reviziji  pravilnosti financiranja volilne kampanje te stranke je bilo ugotovljeno,  da organizator volilne
kampanje na posebnem TRR ni zbral sredstev v višini 114,71 EUR ter stroškov v tej višini, ki predstavljajo
stroške volilne kampanje,  ni poravnal s posebnega TRR. 

Sodišče je s sodbo opr. št. PR 339/2016-2401 z dne 8. 12. 2017  obdolžilni predlog zavrnilo z enakimi
razlogi kot v zadevi op. št. PR 510/2016-2401.

d) glede obdolžilnega predloga zoper  SNS

V reviziji  pravilnosti financiranja volilne kampanje te stranke je bilo ugotovljeno, da  organizator volilne
kampanje na posebnem TRR   ni zbral sredstev v znesku 759,79 EUR za stroške volilne kampanje (gostinske
storitve, računalniška obdelava in objava oglasa, oglaševalske storitve) ter navedenega zneska kot stroška
volilne kampanje tudi ni poravnal s posebnega TRR.



S sodbo opr.  št.  PR 343/2016-2454 z dne 30.  5.  2016 je  sodišče  tako pravno osebo kot  tudi  njeno
odgovorno osebo spoznalo za odgovorno in jima naložilo globo v višini 10.000 evrov za politično stranko
ter 1.500 evrov za odgovorno osebo. Po ugovoru politične stranke je sodišče s sodbo z dne 5. 10. 2016
ugovoru ugodilo in sodbo v delu, ki se nanaša na politično stranko kot pravno osebo, razveljavilo in v tem
delu  postopek  ustavilo. Sodišče  je  sledilo  navedbam  politične  stranke  iz  ugovora,  da  je  za  očitano
nepravilnost izključno odgovorna njena odgovorna oseba kot fizična oseba, ker naj bi njen namen bil
ravno v tem, da stranki povzroči škodo – kar pomeni, da so podani razlogi iz 14. člena ZP-1, po katerem
pravna oseba ni odgovorna za prekršek, če dokaže, da je bil prekršek storjen       z namenom škodovanja tej
pravni osebi.

e) glede obdolžilnega predloga zoper Društvo Verjamem

V reviziji  pravilnosti financiranja volilne kampanje te stranke je bilo ugotovljeno, da organizator volilne
kampanje (a)  s fizičnima osebama, ki sta mu  podarili  blago -  sestavine za peko palačink  v ocenjeni
vrednosti 45 eur, ni sklenil pogodbe v pisni obliki ter (b) da na posebnem TRR ni zbral sredstev v višini
22, 66 EUR ter stroškov v tej višini, ki predstavljajo stroške volilne kampanje,  ni poravnal s tega TRR.

S sodbo opr. št.  PR 337/2016-2406 z dne 1. 9. 2016 je sodišče postopek zoper pravno osebo zaradi
zastaranja ustavilo,  odgovorni osebi pa kot sankcijo izreklo opomin. Ker je bil ugovor odgovorne osebe
prepozen, je ostala odločitev v veljavi.

f) glede obdolžilnega predloga zoper Sanjsko službo 

V reviziji  pravilnosti financiranja volilne kampanje te stranke je bilo ugotovljeno, da organizator volilne
kampanje (a) na posebnem računu ni zbral finančnih sredstev v znesku 1.454,35 EUR, prav tako pa s tega
računa ni  poravnal  stroškov za volilno kampanjo v navedenem znesku.  ter  da je (b) prejel  prispevke
pravnih oseb zasebnega prava v višini 110,00 EUR, ki jih organizator ni nakazal v humanitarne namene.

S sodbo opr. št. PR 340/2016-2414 z dne 2. 10. 2017 je sodišče tako pravno osebo kot njeno odgovorno
osebo spoznalo za odgovorni prekrška in jima izreklo opomin.

g) glede obdolžilnega predloga zoper TRS

V reviziji pravilnosti financiranja volilne kampanje te stranke je bilo ugotovljeno, da je organizator volilne
kampanje prejel nedovoljen prispevek pravne osebe zasebnega prava v višini 1.000,00 eur in pravne osebe
javnega prava v višini 45,41 eur, ki ju ni  v zakonskem  roku namenil v humanitarne namene

S sodbo opr. št. PR 345/2016 z dne 11. 12. 2017 odločilo, da se obdolžilni predlog zavrne, ker dejanje ni
prekršek. V obrazložitvi je navedlo vsebinsko enake razloge kot v sodbi opr. št. PR 510/2016-2401.

K Ad 5)  obdolžilni  predlogi  zaradi  nepravilnosti,  ugotovljenih  v  revizijah  rednega poslovanja
političnih strank v letu 2014



Računsko sodišče Republike Slovenije je v letu 2015 izvedlo revizijo rednega poslovanja več političnih
strank v letu 2014. 

Na podlagi izvedenih revizij je v letu 2016 vložilo 6 obdolžilnih predlogov, in sicer zoper politične stranke:

- SDS

- SD

- SMC

- NSi 

- Iniciativo za demokratični socializem - IDS (katere pravna naslednica je stranka Levica) in 

- DeSUS. 

Odločitev na podlagi obdolžilnih predlogov, vloženih zoper stranki SDS in SD, računsko sodišče še ni
prejelo, v ostalih zadevah je bilo že odločeno. 

a) glede obdolžilnega predloga zoper NSi

Prvo  sodbo  v  naboru  obdolžilnih  predlogov,  vloženih  zaradi  nepravilnosti,  ugotovljenih  pri  rednem
poslovanju političnih strank, je računsko sodišče prejelo po obdolžilnem predlogu zoper NSi. 

V reviziji pravilnosti poslovanja NSi v letu 2014 je bilo ugotovljeno, da NSi v letnem poročilu na obrazcu
Seznam prispevkov fizičnih oseb ni poročala  o vseh prispevkih fizičnih oseb, katerih znesek vseh nakazil
je v letu 2014 za redno poslovanje stranke presegal višino povprečne bruto mesečne plače na delavca v
Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto.  Stranka NSi ni
poročala o prispevku v višini 200 eur,  kar je bilo v nasprotju s  šestim odstavkom 22. člena (na podlagi
katerega morajo biti v primeru, 

e prispevki fizične osebe v skupnem znesku v letu, za katero se dela letno poročilo stranke, presegajo
višino povprečne bruto mesečne plače, v letnem poročilu stranke navedeni podatki o osebnem imenu in
naslovu  fizične osebe  ter  višina  skupnega  letnega  zneska,  ki  ga  je  fizična  oseba prispevala  stranki) v
povezavi s 24. členom ZPolS (ki določa vsebino letnega poročila), za kar je podlagi tretjega odstavka 28.
člena ZPolS predvidena    glob  a   od 4.200 do 21.000 eurov    za politično stranko ter   globa   od 450 do 900   za
odgovorna oseba stranke.

V reviziji je bilo tudi ugotovljeno, da stranka NSi v letnem poročilu ni razkrila podatkov o posojilih, ki jih
je prejela od fizičnih oseb, v znesku 6.350 evrov.

S sodbo opr. št. PR 1231/2016 z dne 14. 2. 2017 je sodišče politični stranki kot pravni osebi izreklo globo
v višini 4.200,00 evr, zoper odgovorno osebo (predsednico politične stranke) pa je bil postopek o prekršku
ustavljen, ker je sodišče ugotovilo, da ni dokazano, da bi prekršek storila prav ona. Po pritožbi NSi je višje
sodišče sodbo sodišča prve stopnje potrdilo  (s  sodbo opr. št.  PRp 123/2017 z dne 24.  8. 2017),  kar
pomeni, da je bila stranki NSi pravnomočno naložena globa v višini 4.200,00 eur

b) glede obdolžilnega predloga zoper SMC



V reviziji pravilnosti poslovanja SMC v letu 2014 je bilo ugotovljeno, da SMC 

(a)      v  letnem poročilu na  obrazcu  Seznam prispevkov  fizičnih  oseb  ni  poročala  o  prispevkih  15
fizičnih oseb, pri katerih je znesek vseh nakazil posamezne fizične osebe v letu 2014 za redno
poslovanje  stranke  presegal  višino  povprečne  bruto  mesečne  plače  na  delavca  v  Republiki
Sloveniji  po  podatkih Statističnega  urada  Republike  Slovenije  za  preteklo leto.  Skupni  znesek
nakazil teh oseb v letu     2014 je znašal 43.139 evrov. 

(b)  je stranka SMC nekaterih stroškov volilnih kampanj, ki jih je organizirala v letu 2014, ni plačala s
posebnih transakcijskih računov, ki jih je odprla za potrebe volilnih kampanj, pač pa jih je plačala
z rednega računa stranke, med njimi

- stroške avtorske pogodbe v bruto znesku 96 evrov za ustvarjalno-avtorske storitve, ki se
nanašajo na volilno kampanjo za predčasne volitve v državni zbor;

- stroške pravnih in ostalih storitev, ki se nanašajo na volilno kampanjo za lokalne volitve, v
znesku 924 evrov;

- stroške vodenja in pomoči pri izvedbi lokalnih volitev v znesku 413 evrov

(skupno torej stroški v višini 1.433 evr).

S sodbo opr. št. PR 1232/2012 z dne 9. 10. 2017 je sodišče postopek tako zoper pravno kot odgovorno
osebo pravne osebe ustavilo po določbi 1. točke prvega odstavka 136. člena ZP-1 (da dejanje ni prekršek).

c) glede obdolžilnega predloga zoper IDS

V reviziji pravilnosti poslovanja IDS v letu 2014 je bilo ugotovljeno, da je stranka IDS pri nakupu blaga po
računu št. 180/14 z dne 17. 12. 2014  prejela izredni popust pravne osebe Pika, d. o. o., Komen v znesku
81 evrov, kar predstavlja nedovoljeni prispevek stranki in bi ga morala nakazat v humanitarne namene.

S  sodbo opr.  št.  PR 1229/2016-2436 z  dne 5.  10.  2017 je  sodišče  tako politično  stranko kot  njeno
odgovornost osebo spoznalo za odgovorni in jima izreklo opomin.

d) glede obdolžilnega predloga zoper DeSUS

V reviziji pravilnosti poslovanja DeSUS v letu 2014 je bilo ugotovljeno, da stranka 

(a) nekaterih  stroškov  volilnih  kampanj,  ki  jih  je  organizirala  v  letu  2014,  ni  plačala  s  posebnih
transakcijskih računov, ki jih je odprla za potrebe volilnih kampanj, med njimi računa dobavitelja
I-IBIS, d.o.o. iz Ljutomera, po računu št. RI14-00146 z dne 10. 7. 2014 v znesku 658,80 eur za
dobavljeno blago za potrebe volilne kampanje za predčasne volitve v Državni zbor, ki so bile 13.
6. 2014 in je bil račun plačan z rednega računa ter

(b)  v letnem poročilu ni razkrila podatkov o posojilu, ki ga je pridobila v letu 2014 v znesku 80.000
evrov od Delavske Hranilnice, d. d., Ljubljana. 

S sodbo opr. št. PR 1227/2016-2401 z dne 14. 12. 2017 je sodišče obdolžilni predlog zavrnilo na podlagi
tretjega odstavka 106. člena ZP-1, da očitano dejanje ni prekršek, kar je za odgovorni osebi, zoper kateri je



bil obdolžilni predlog podan, argumentiralo s tem, da ni konkretizirano, s katerim ravnanjem je bil storjen
prekršek,  niti  ni  naveden  zakonski  znak  odgovorne  osebe  oz.  njun  status,  kar  predstavlja  opustitev
subjektivnega odnosa storilcev do prekrška. Ostalo smiselno enako kot v zadevi PR PR 510/2016-2401.

e) glede obdolžilnega predloga zoper SDS

V reviziji pravilnosti poslovanja SDS v letu 2014 je bilo ugotovljeno, da stranka SDS 

(a) prispevka pravne osebe v skupnem znesku  358,72 evra, ki ga 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,

(b) v letnem poročilu na obrazcu P3 - Seznam prispevkov fizičnih oseb ni razkrila 33 prispevkov
fizičnih oseb, pri katerih je znesek vseh nakazil posamezne fizične osebe v letu 2014 za redno
poslovanje  stranke  presegal  višino  povprečne  bruto  mesečne  plače  na  delavca  v  Republiki
Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto, slednja pa je v letu
2013 znašala 1.523,18 evrov. Skupni znesek nakazil teh oseb v letu 2014 je znašal 86.164 evrov.

(c) prispevka pravne osebe v skupnem znesku 122 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.

S sodbo opr.  št.  PR 1251/2016 z dne 15. 12.  2017 je sodišče  obdolžilni  predlog zavrnilo na podlagi
tretjega odstavka 106. člena v zvzei s 1. alinejo četrtega odstavka 106. člena ZP-1, da očitano dejanje ni
prekršek.

TABELARIČNI PREGLED:

Ob koncu zgoraj opisane zadeve predstavljamo še v poenostavljenem kronološkem tabelaričnem pregledu
(po datumu sodb):

Datum sodbe Stranka Opr. št. Vrednost
nepraviln.

Sankcija Pravnomoč.
DA/NE

1. 13. 2. 2015 JP  EKO-PARK
Lendava

PR
1551/2014 

1.500 evrov opomin DA

2. 17.2.2015 Opera  in  balet
Ljubljana

PR
1557/2014

1.000 evrov Globa
4.150,00  za  p.
osebo
400,00  za  odg.
osebo

DA

3. 24.11.2015 Roman  Ferenčak  –
organ.  vol.  kampanje
za dr. Danila Turka

PR
1552/2014
PR
1283/2016

1.500 evrov Najprej
ustavitev  post.
zaradi  prekrška
neznatnega
pomena,  nato
opomin

NE

4. 6.1.2016 SDS PR
1556/2014

1.000 evrov Ustavitev post.,
ker  dejanje  ni
prekršek

DA



5. 10. 3. 2016 Društvo  za
revizalizacijo
mestnega  jedra
Poštna ulica MB

PR
1406/2015

100 evrov Globa 5.000 za
p.  os.,  1.000
evrov  za  odg.
osebo

DA

6. 5. 5. 2016 Piratska stranka PR 278/2016

PRp
220/2016
(sodba višjega)

Zamuda
roka (8 dni)
za  odprtje
posebnega
TRR  za
kampanjo

10.000  evr  za
pol. stranko
1.500  evr  za
odg. osebo
3.000 za pravno
osebo
500 za odg. osebo

DA

7. 30.5. 2016 SNS PR 343/2016 759,79 Globa  10.000
evr  za  p.  os.,
1.500  za  odg.
osebo

8. 1. 9. 2016 Društvo Verjamem PR 337/2016 45  +  22,66
evr

Opomin  za
odg. osebo

9. 10. 2. 2017 Darko  Berlič  (org.
vol.  kamp.  za  dr.
Andreja Fištavca)

PR
1405/2015

100  +
15.580,16

Globa  600  evr
za  1.  prekršek
(100  evr)  ter
400  evr  za  2.
prekršek
(15.580,16 evr)

 

10. 14. 2. 2017 NSi PR
1231/2016

200  evr  +
6.350 evr

Globa  za  p.
osebo  4.200
evr, zoper odg.
osebo  post.
ustavljen

DA

11. 13. 3. 2017 TRS PR 538/2016 240 +
90 evr

Globa za p.os.
1.900  +
1.100/skupaj
3.000
Za odg. os.
2  x  250(skupaj
500 evr 

12. 17. 3. 2017 SNS PR 509/2016 150 evr Globa  za  odg.
osebo 500  evr,
zoper  p.os.
post. še teče

13. 14. 7. 2017 ZaAB PR 532/2016 80 evr opomin
14. 2. 10. 2017 Sanjska služba PR 340/2016 1.454,35  +

110 evr
opomin

15. 5. 10. 2017 IDS PR
1229/2016

81 evr opomin

16. 9. 10. 2017 SMC PR
1232/2016

43.319  +
1.433

Ustavitev
postopka,  ker
dejanje  ni
prekršek

17. 8. 12. 2017 DeSUS PR 339/2016 114,71 Ustavitev
postopka,  ker



dejanje  ni
prekršek

18. 11.12. 2017 TRS PR 345/2016 1.000  +
45,41 evr

Ustavitev
postopka,  ker
dejanje  ni
prekršek

19. 11. 1. 2017 SMC PR 510/2016 460,33 evr Ustavitev
postopka,  ker
dejanje  ni
prekršek

20. 13.12. 2017 DeSUS PR 531/2016 80 evr Ustavitev
postopka,  ker
dejanje  ni
prekršek

21. 14.12.2017 DeSUS PR
1227/2016

658,80  +
80.000 evr

Ustavitev
postopka,  ker
dejanje  ni
prekršek

22. 15.12.2017 SDS PR
1251/2016

358,72  +
86.164  +
122

Ustavitev
postopka,  ker
dejanje  ni
prekršek

Zgolj hiter pogled pokaže, da so bile stranke v postopku različno obravnavane za po vrednosti primerljive
nepravilnosti,  še  posebej  pa  velja  izpostaviti  pristop  sodišča  v  sodbah  iz  decembra  2017,  ki   za
predlagatelja prestavlja presenečenje zlasti ob dejstvu, da je vse obdolžilne predloge pripravilo na podoben
način, s podobnimi dokazili in z enako določitvijo odgovornih oseb. Glede na to, da se sodišče v sodbah
iz decembra 2017 sklicuje na nekatere odločitve Višjega, Vrhovnega in Ustavnega sodišča, ki datirajo v čas
pred izdajo prvih sodb na podlagi zgoraj predstavljenih obdolžilnih predlogov, tudi ni najti razlogov v t.i.
»spremenjeni sodni praksi«, kar pomeni, da bi sodišče lahko (ali celo moralo) enako presojo opraviti že
pred izdajo prvih sodb oz.  bi  v  primeru,  da bi  tako ravnalo,  tudi  računsko sodišče  v vseh kasnejših
obdolžilnih predlogih ravnalo drugače. 

Poslovanje političnih strank in volilne ter referendumske kampanje so stalnica, ki nas bo spremljala tudi v
bodoče. Zato menimo, da bi bilo potrebno, vsekakor pa koristno, preveriti, kako bi bilo mogoče v bodoče
zadovoljiti vsem zahtevam prekrškovnih predpisov (če predvidevamo, da bo v bodoče prevladoval pristop
iz zadnjih sodb) in upoštevajoč omejena pooblastila, ki jih ima računsko sodišče, pri izvajanju revizij. Ali
pa bo nezmožnost izpolniti vse zahteve za pravilno sestavo obdolžilnih predlogov morda narekovala celo
spremembo zakonodaje na tem področju. 

Zato smo ocenili za primerno in potrebno, da vas o različnih pristopih sodišča pri odločanju o istovrstnih
zadevah obvestimo in morda skupaj skušamo dogovoriti ustrezen pristop glede obravnavanja tovrstnih
zadev na obeh straneh.


