Ali ima lahko organizator volilne kampanje en skupni transakcijski račun za volilno
kampanjo za volitve v občinske svete in volitve županov, ali mora v tem primeru imeti
dva ločena transakcijska računa?
Na lokalni ravni istočasno potekajo redne volitve v občinski svet in redne volitve župana,
posledično to tudi pomeni, da hkrati poteka dvojna volilna kampanja, volilna kampanja za
volitve v občinski svet in volilna kampanja za volitve župana. Prvi odstavek 16. člena ZVRK
določa, da mora organizator volilne kampanje najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja na
volitvah (3. 10. 2018) odpreti poseben transakcijski račun z oznako »za volilno kampanjo« in
pri tem navesti tudi volitve za katerega organizira kampanjo. V 23. členu ZVRK določa
dovoljeno višino stroškov za volilno kampanjo, ki pa se za volitve v občinski svet (0,40 eur na
posameznega volilnega upravičenca v občini) in volitve župana (0,25 eur na posameznega
volilnega upravičenca v občini) razlikuje. Za prekoračitev dovoljene višine sredstev za volilno
kampanjo ZVRK v 39. členu določa globo za organizatorja volilne kampanje (od 3.500 do
15.000 eur) in odgovorno osebo organizatorja volilne kampanje (od 700 do 1.500 eur). Poleg
globe pa ZVRK v 31. členu za prekoračitev dovoljenih sredstev za organizatorja volilne
kampanje predpisuje tudi stransko sankcijo zmanjšanja delnega povračila stroškov za volilno
kampanjo in zmanjšanje sredstev za politično stranko iz proračuna lokalne skupnosti za čas
enega leta, če za več kot 10% prekorači dovoljeno višino. V kolikor pa organizator volilne
kampanje za več kot 30% prekorači dovoljeno višino, izgubi pravico do delnega povračila
stroškov za volilno kampanjo, politična stranka pa za čas enega leta izgubi pravico do sredstev,
ki se izplačujejo iz proračuna lokalne skupnosti. Dovoljena višina porabljenih sredstev iz 23.
člena je enaka tudi dovoljeni višini sredstev, ki jih lahko politična stranka kot organizator
volilne kampanje prenese s svojega rednega računa na poseben transakcijski račun, odvisno od
tega za katere volitve gre. Po zaprtju transakcijskega računa je potrebno ločeno oddati poročilo
o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo za volitve v občinski svet in
poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo za volitve župana. Na
podlagi pravočasno predloženih in pravilno izpolnjenih poročil je organizator volilne kampanje
tudi upravičen do delnega povračila stroškov volilne kampanje, če izpolnjuje kriterije za
povračilo stroškov, ki jih je določila posamezna lokalna skupnost. Glede na navedeno in
temeljni namen zakona po transparentnem zbiranju in porabi sredstev za volilno kampanjo
menimo, da je potrebno tako za volitve v občinski svet kot tudi za volitve župana odpreti dva
ločena transakcijska računa, saj je le na tak način mogoče preverjati dovoljeno višino stroškov
za posamezne volitve, pripraviti poročilo o financiranju volilne kampanje in tudi omogočiti
nadzor nad financiranjem volilne kampanje.
Peti odstavek 3. člena ZVRK določa, da imajo lahko liste kandidatov in posamezni kandidati
na volitvah predstavnikov v predstavniških in individualnih organih lokalnih skupnosti, ki jih
predlagajo teritorialne organizacijske enote iste politične stranke v različnih lokalnih
skupnostih, skupnega organizatorja volilne kampanje. Po posvetovanju z računskim sodiščem
ne glede na zgoraj navedeno menimo, da ima skupni organizator volilne kampanje iz petega
odstavka 3. člena ZVRK lahko odprt samo en račun za vse volilne kampanje za volitve
predstavnikov v predstavniških in individualnih organih občine, če ima vzpostavljen sistem
vplačil, ki mu zagotavljajo pravilno, popolno in zanesljivo evidenco o danih prispevkih za
določeno volilno kampanjo in o plačilih stroških te volilne kampanje. Skupni organizator
volilne kampanje je namreč dolžan računskemu sodišču in občinskemu svetu posamezne občine
ločeno poročati o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo za volitve v
občinski svet in za volitve župana.
Glej tudi mnenje Računskega sodišča (Odprtje posebnega transakcijskega računa za volilno
kampanjo na lokalni ravni) z dne 7. 8. 2014.

