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Poslovno poročilo stranke Zavezništvo Alenke Bratušek za leto 2015 

 

Stranka Zavezništvo AB je v letu 2015 delovala v opoziciji. Delovanje stranke je bilo 

usmerjeno v delo na terenu in programske odbore. V okviru dela na terenu je bilo 

ustanovljenih 18 regijskih in 4 lokalni odbori. V mesecu marcu smo imeli prvo člansko 

srečanje stranke v občini Komen, kjer ima Zavezništvo AB tudi svojega župana. Stranka se je 

aktivno vključila v referendumsko kampanjo o Zakonu o zakonski zvezi in družinskih 

razmerjih. 

V lanskem letu je stranka zaradi prestopov dveh poslancev izgubila svojo poslansko skupino v 

Državnem zboru. Poslanca Peter Vilfan in Jani Möderndorfer, ki sta bila izvoljena na listi 

stranke Zavezništvo AB, sta poslansko skupino ZaAB zapustila. Peter Vilfan je prestopil v 

poslansko skupino DeSUS, Jani Möderndorfer pa v poslansko skupino SMC. 

Poslanki Zavezništva AB mag. Alenka Bratušek in mag. Mirjam Bon Klanjšček sta z 

nepovezanim poslancem dr. Bojanom Dobovškom v DZ ustanovili poslansko skupino 

nepovezanih poslancev. 

Finančno poslovanje stranke za leto 2015 je bilo predstavljeno na 12. redni seji Izvršnega 

odbora stranke in na 8. seji Sveta stranke. Člani obeh organov so se seznanili s finančnim 

stanjem in poslovanjem stranke.  

 

Ustanovitev  

 

Stranka Zavezništvo Alenke Bratušek je vpisana v register političnih strank z odločbo 

Ministrstva za notranje zadeve pod št. 2153-6/2014/2, z dne 04.06.2014. Stranka ima sedež na 

Štefanovi ulici 5 v Ljubljani in je imela v letu 2015 odprta dva transakcijska računa, enega pri 

Abanki d.d. št. SI56 0510  0801 3857 412 in drugega pri Sberbank d.d. SI56 3000 0001 5709 

186. 

Stranka Zavezništvo Alenke Bratušek je bila ustanovljena leta 2014 iz jedra poslancev in 

članov, ki so izstopili iz stranke Pozitivna Slovenija, ter iz novih članov, ki so v predsednici 

vlade RS videli osebo, ki je na slovenskem prizorišču naredila spremembo v političnem 

načinu delovanja in bila pri vodenju vlade zelo uspešna. Stranka je dobila ime Zavezništvo 

Alenke Bratušek z namenom združevanja »Zavezništva« sorodnih strank pri skupnem nastopu 

na državnozborskih volitvah in v imenu je nosilo tudi ime predsednice stranke, saj se je z 

njenim imenom povečala prepoznavnost stranke med volitvami.  

Na ustanovnem kongresu 31. maja 2014 v Stari mestni elektrarni v Ljubljani se je zbralo 256 

ustanovnih članov, ki so soglasno za predsednico stranke izvolili mag. Alenko Bratušek. Člani 

so soglasno podprli tudi program stranke. 
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Programsko stališče stranke 

 

 »Moje osnovno politično prepričanje je bilo vedno socialno-liberalno: verjamem v 

solidarnost med ljudmi kot temeljno vrednoto socialne družbe, in verjamem v to, da svoboda 

nikoli ne sme ogrožati svobode drugega. Z vsemi močmi bom strpno, povezovalno in 

argumentirano delovala za takšno, sočutno, svobodomiselno in napredno Slovenijo.«  

 

mag. Alenka Bratušek predsednica Zavezništva 

 

 

Opcija: Socialno-liberalna 

 

Vizija 

 

Prizadevali si bomo za solidarno, evropsko Slovenijo, ki jo odlikujejo:  

 

• javno zdravstvo in javno šolstvo kot dva temelja solidarne družbe;  

• zagotavljanje pravne države in enakosti pred zakonom, vključno z neizprosnim bojem proti 

korupciji;  

• uspešno gospodarstvo z elementi novih socialnih ekonomij, da ne bo le konkurenčno, ampak 

tudi kooperativno;  

• medgeneracijska solidarnost z enakimi pravicami in možnostmi za vse;  

• pameten trajnostni razvoj kot največja slovenska prednost in priložnost!  

 

 

Misija 

 

Združimo v enotno ZAVEZNIŠTVO sile vizionarskih posameznic in posameznikov, 

razumevajočih okolij, razumnih politik in evropskih vrednot. Postanimo steber prihodnjega 

Zavezništva za prihodnost, ki bo seglo do sorodnih strank, gibanj, združenj in angažiranih, 

kritičnih posameznic in posameznikov – predvsem pa do ljudi! Bodimo izbirčni glede ciljev, a 

zbrani okrog ključnih izbranih projektov; zavezniško ubrani v dejanjih in v bran postavljeni, 

kadar bo kdo hotel segati po abecedi naših vrednot: enakopravnosti, solidarnosti in svobodi.  

 

 

Rešitve za zavezniško vlado  

 

Samo povezovalne politike lahko oblikujejo zavezništvo za boljšo prihodnost Slovenije. 

Zavedamo se, kaj lahko prispevamo k skupnim zmagam. V zavezništvo za prihodnji pameten 

in vzdržen razvoj lahko vložimo izvirne rešitve, znanja in prizadevanja. Z njimi si želimo 

pridobiti zaupanje volivk in volivcev; po njihovi uresničitvi naj nas sodijo.  

 

1. Nova delovna mesta. S ciljnimi vlaganji v strateške panoge, učinkovitim razdolževanjem 

podjetij in tudi davčno razbremenitvijo gospodarstva bomo ustvarili pogoje za 60.000 novih 

delovnih mest v enem mandatnem obdobju. Ključna pri tem bodo podjetja z visoko dodano 

vrednostjo, obuditev gradbeništva s pomočjo energetske sanacije javnih in zasebnih stavb, 

ciljna vlaganja v infrastrukturne projekte z velikimi multiplikativnimi učinki in spodbujanje 
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razvoja družinskih podjetij v turizmu ter kmetijstvu. Predvsem mladim želimo z jamstveno 

shemo in zagotovljenimi delovnimi mesti takoj po kon- čanem študiju pokazati, kako je 

mogoče prevzeti prihodnost v svoje roke.  

 

2. Demokratično so-odločanje. Boleče nizka udeležba na zadnjih evro-parlamentarnih 

volitvah je zadnje opozorilo: če ljudje ne bodo videli smisla in motiva v prevzemanju 

odgovornosti za politične odločitve, bodo z njihovo usodo upravljali skrajneži. Zato je ključno 

ponovno pritegniti zmerni, a resignirani del državljanov in državljank k demokratični so-

udeležbi in so-odločanju. Zato bomo predlagali vrsto sprememb, ki bodo povečale možnost 

demokratične participacije vseh državljank in državljanov, obenem pa tudi odgovornost 

voljenih predstavnikov. Spremenili bomo volilni sistem in volilcem in volivkam omogočili 

večji vpliv na izbiro kandidata, vztrajali na zakonski neoporečnosti vseh kandidatov in 

uveljavljanju odgovornosti ter uvedli možnost odpoklica županov. Državni svet bomo 

spremenili v Državljanski svet, proučili možnosti volitev z elektronsko pošto in po zgledu 

evropske predlagali slovensko državljansko pobudo.  

 

3. Odvzem nezakonito pridobljenega premoženja Eden glavnih razlogov za globino krize v 

Sloveniji je bila požrešnost posameznikov, ki so se želeli okoristiti na račun drugih. V 

trenutku, ko moramo davkoplačevalci že nositi stroške sanacije javnega in bančnega sektorja, 

je nedopustno, da se v posmeh pravni državi nekateri izogibajo sodnim procesom, njihovo 

premoženje pa ostaja nedotaknjeno, kvečjemu prepisano na najbližje svojce. S spremembo 

zakonodaje smo že postavili temelje za hitrejši in učinkovitejši odvzem protipravno 

pridobljenega premoženja in onemogočili nekatere zlorabe s skrivanjem premoženja. A ker so 

tožilski in sodni postopki dolgotrajni, se bomo še bolj usmerili na učinkovito obdavčenje 

neprijavljenega premoženja. Poleg že vpeljanih mehanizmov bomo začeli z avtomatiziranim 

zajemanjem podatkov o premoženju, ki – na osnovi obstoječih in dostopnih podatkov! – 

omogoča, da se takoj odkrije razkorak med legalnimi viri dohodkov in dejanskim življenjskim 

stilom in premoženjem, ne glede na to, kje je to premoženje! Ne bo milosti ne za sistemsko 

korupcijo ne za izigravanje osnovnega družbenega fair-playa. 

 

 4. Zeleni gospodarski zagon. Med množico ukrepov s področja obnovljivih virov energije in 

zelenih vlaganj je poleg sistematičnega ločevanja in predelave odpadkov prav do potankosti 

osmišljena in pripravljena energetska sanacija stavb lahko ključni element prihodnjega 

slovenskega razvoja. Slovenci in Slovenke radi poskrbimo za svoje hiše, učenci in bolniki so 

upravičeni do brezhibnih bivalnih pogojev, gradbeni sektor bo lahko uvajal najsodobnejše 

postopke in rešitve – pa še evropska sredstva bodo pametno porabljena. A vse se začne z 

mikro-regulatornim okoljem: z množico dobro domišljenih in med seboj povezanih rešitev.  

 

5. Za enakost žensk in moških. Eden od temeljnih elementov našega delovanja bo strogo 

spoštovanje visokih standardov na področju zagotavljanja enakosti spolov na vseh področjih 

življenja in dela, kakor jih v svoji analizi upošteva Evropski indeks enakosti spolov: delo, 

denar, znanje, čas, moč, zdravje, boj proti nasilju in neenakostim. Kjerkoli bomo zasledili 

diskriminacijske prakse na osnovi spola ali spolne usmerjenosti, bomo takoj reagirali. 

Nadaljevali bomo z zavzemanjem za čim bolj uravnoteženo zastopanost obeh spolov na vseh 

odločevalskih pozicijah, predvsem v politiki in gospodarstvu. Na naši listi za volitve v državni 

zbor bo polovica kandidatk in polovica kandidatov – nič manj in nič več! Zavzemali se bomo 

tudi, da bo v »zavezniški« vladi enako število ministric in ministrov.  
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6. Nov pristop v blažitvi učinkov klimatskih sprememb. Ledena ujma in poplave v naši bližnji 

soseščini so nas znova streznili, kako hitro postanemo nebogljeni pred silami narave – in kako 

velika in pomembna je v takih primerih moč solidarnosti. V Sloveniji je prav tradicija 

gasilstva, civilne zaščite in teritorialne obrambe tista kombinacija, ki nas je že velikokrat 

ubranila še hujšega. Zelena zaščitna politika stavi na pametno preventivo in na posebej 

organizirano strukturo sil, ki lahko učinkovito poveže vse dele- žnike za hiter in učinkovit 

odziv na elementarne nesreče. Zato bodo potrebne sistemske spremembe pri izvajanju 

preventivnih ukrepov, načrtovanju, usposabljanju, opremljanju sil za reševanje in pomoč. 

Mednarodni standardi (npr. Deklaracija iz Osla) že predvidevajo angažiranje vojaških sil in 

sredstev, kadar druge zmogljivosti ne zadoščajo. A Slovenija gre tu lahko korak dlje – in 

oblikuje nov pristop ne le doma, ampak ga lahko ponudi tudi prijateljem v stiski, kakor smo to 

storili ob poplavah v Bosni in Hercegovini in Srbiji. Naravne nesreče predstavljajo danes vse 

večje tveganje za ohranitev doseženega razvoja in tudi nadaljnji razvoj družbe, zato moramo 

biti sposobni tveganja obvladovati doma, a obenem pripravljeni pomagati posledice naravnih 

in drugih nesreč odpravljati tam, kjer nastanejo (vzajemna solidarnost).  

 

7. Nepopustljivi pri zaščiti osnovnih človekovih pravic. Koncept človekovih pravic je v 

najhujši krizi od konca hladne vojne. Številni neodgovorni so reševanje svetovne krize 

zlorabili za »pozabo« osnovnih človekovih pravic. Slovenija je v mednarodni skupnosti na 

srečo še vedno prepoznana kot zagovornica človekovih pravic in verodostojna sogovornica. 

Če naj upravičimo zaupanje zatiranih po svetu in izkoriščanih doma, moramo dosledno 

vztrajati na temeljni evropski tradiciji brezpogojne enakopravnosti, ki je vse od francoske 

revolucije naprej ni mogoče misliti brez svobode posameznika in bratstva med narodi. Zato 

bomo v Zavezništvu AB:  

• zagovarjali pravice otrok,  

• si aktivno prizadevali za spoštovanje narodnostnih manjšin in Romov,  

• se dosledno borili proti vsaki obliki diskriminacije in rasizma,  

• razkrivali sleherno nedopustno trgovino z delovno silo,  

• ščitili človekove pravice na polju zasebnega in javnega,  

• opozarjali na vsak pojav sovražnega govora v medijih in javnosti. V ta namen bomo 

predlagali združitev številnih ustanov, ki pokrivajo vprašanja človekovih pravic, v en sam 

urad – in premislili o morebitnih sinergijah, če se teh vprašanj lotimo skupaj z zaščito naših 

rojakov po svetu in manjšin v soseščini 

 

Vodstvo stranke 

 

Predsednica: mag. Alenka Bratušek 

Podpredsednica: Maša Kociper 

Podpredsednik: dr. Robert Golob 

Predsednik sveta: Roman Jakič 

Generalni sekretar: Jernej Pavlič  

Članica izvršnega odbora: Tatjana Voj 

Član izvršnega odbora: Metod Dragonja 

Član izvršnega odbora: Marko Bandelli 
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Poslanki stranke Zavezništvo AB 

 

Poslanka: mag. Alenka Bratušek 

Poslanka: mag. Mirjam Bon Klanjšček 

 

Programski odbori 

 

Gospodarstvo: Metod Dragonja 

Energetika: dr. Robert Golob 

Okolje in prostor: Urša Drugovič 

Lokalno samouprava: Tatjana Voj 

Pravosodje: Maša Kociper 

Problematika mladih: Rebeka Ostrovršnik 

Turizem: Maja Zupan 

Javne finance: Sanja Ajanovič Hovnik 

Izobraževanje: mag. Mirjam Bon Klanjšek 

Kultura: dr. Uroš Grilc 

Zdravstvo: dr. Darko Jazbec 

Zunanje zadeve: dr. Jožef Kunič 
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Pojasnila k računovodskim izkazom 
 

Pri izkazovanju in merjenje sredstev in obveznosti do njihovih virov upoštevamo Zakon o 

računovodstvu. Ta se sklicuje na Slovenske računovodske standarde. Posebnosti pa ureja 

Slovenski računovodski standard 36 – Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah – 

pravnih osebah zasebnega prava. Upoštevan je tudi enotni kontni načrt, ki je bil objavljen v 

Uradnem listu Republike Slovenije št.78/2012. Pri samem poslovanju pa kot politična stranka 

upoštevamo tudi Zakon o političnih strankah, Zakon o volilni in referendumski kampanji, 

Pravilnik o vsebini in načinu predložitve letnega poročila političnih strank, Zakon o 

dohodnini, Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb in drugo veljavno zakonodajo. 

 

Kot pravna oseba zasebnega prava v skladu z 11. členom Zakona o računovodstvu 

sestavljamo računovodske izkaze in poročila o poslovanju za poslovno leto, ki je enako 

koledarskemu. Stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov izkazujemo na dan 31. 

december. Ugotavljamo prihodke, odhodke in presežek ali primanjkljaj v obdobju od 

ustanovitve do 31. decembra v izkazu prihodkov in odhodkov, ter računovodski izkazi 

vsebujejo podatke za tekoče in preteklo obračunsko obdobje.  

 

Poslovne knjige vodimo na način, ki omogoča izkazovanje podatkov, potrebnih za 

sestavljanje letne bilance stanja in izkaza poslovnega izida. Poslovne knjige vodimo po načelu 

dvostavnega knjigovodstva. 

 

Glede ločenega vodenja knjigovodstva za pridobitno in nepridobitno dejavnost, evidentiramo 

prihodke glede na vrsto dejavnosti, ter izračunamo sorazmerni delež, ki se nanaša na 

pridobitno dejavnost. Ta izračunani delež pa uporabljamo pri ločevanju stroškov na pridobiten 

in nepridobiten del. 

 

Pravilnik o vsebini in načinu predložitve letnega poročila političnih strank določa vsebino in 

način predložitve letnega poročila Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve ter način 

njegove javne objave. Letno poročilo moramo  predložiti AJPES-u v elektronski obliki preko 

spletnega portala najkasneje do 31. marca. Predloženo je hkrati za namen javne objave in 

državne statistike. AJPES pa letna poročila javno objavi v petnajstih delovnih dneh po preteku 

roka za njihovo predložitev. 
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Bilanca stanja na dan 31.12.2015 

 
Besedilo Sredstva Obveznosti do virov 

sredstev 

Nabavna vrednost opreme in drobnega 

inventarja 

4.991,25 0,00 

Popravek vrednosti opreme in drobnega 

inventarja zaradi amortiz. 

-2.844,94 0,00 

Denarna sredstva  8.534,49 0,00 

Kratkoročne poslovne terjatve 803,40 0,00 

Kratkoročno odloženi stroški 259,83 0,00 

Kratkoročne poslovne obveznosti 0,00 10.059,06 

Kratkoročne obveznosti do financerjev 0,00 33.344,00 

Dolgoročne obveznosti do financerjev 0,00 0,00 

Dolgoročne poslovne obveznosti 0,00 0,00 

Presežek odhodkov 0,00 -31.659,03 

SKUPAJ 11.744,03 11.744,03 

 

Opredmetena  osnovna sredstva so sredstva, ki jih imamo v lasti. Opredmetena osnovna 

sredstva, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem računu ne presega 500,00 

EUR, so izkazana kot drobni inventar in v skladu s 45. členom Zakona o računovodstvu 

odpisana naenkrat v celoti. Po modelu nabavne vrednosti opredmetena osnovna sredstva po 

začetnem pripoznanju amortiziramo. Vrednost amortizirljivih sredstev prenašamo med stroške 

z amortiziranjem. Amortizacijo amortiziljivih opredmetenih osnovnih sredstev začnemo 

obračunavati prvi dan v naslednjem mesecu po tistem, ko so amortizirljiva  sredstva 

razpoložljiva za uporabo. 

 
Predmet Nabavna vrednost Popravek vrednosti 

Oprema 2.670,86 524,55 

Drobni inventar 2.320,39 2.320,39 

Skupaj 4.991,25 2.844,94 

 

Denarna sredstva predstavljajo denarna sredstva na transakcijskih računih na dan 31.12.2015 

in sicer: 

- redni račun odprt pri Abanki d.d. v višini 8.534,49 EUR, 

- redni račun odprt pri Sberbank d.d. v višini 0,00 EUR in 

- volilni račun za referendum odprt pri Sberbank d.d. v višini 0,00 EUR. 

 

Kratkoročne poslovne terjatve izkazujejo: 

- dane predujme in varščine v višini 750,00 EUR in 

- druge kratkoročne terjatve (terjatve do članov) v višini 53,40 EUR. 

 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve  so kratkoročno odloženi stroški, ki se nanašajo na 

obdobje po izteku obračunskega obdobja, za katero je sestavljena bilanca stanja v višini 

259,83 EUR. 

 

V bilanci stanja je izkazan presežek odhodkov nad prihodki v višini 31.659,03 EUR. 

http://www.zaveznistvo.si/
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Kratkoročne poslovne obveznosti izkazujejo: 

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 9.390,17 EUR, 

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za nakup opreme s kratkoročnim 

odplačevanjem v višini  338,60 EUR, 

- kratkoročne obveznosti za povračila v višini 187,46 EUR in 

- kratkoročne obveznosti za obresti v višini 142,83 EUR. 

 

Finančne obveznosti izkazujejo kratkoročne finančne obveznosti. Kratkoročne finančne 

obveznosti so obveznosti za posojilo v višini 33.344,00 EUR, ki je bilo prejete pri Abanki 

d.d.(obrestna mera je sestavljena in predstavlja vsoto:6mesečni EURIBOR, povečanega za 

4,40 odstotne točke p.a.). 

V letu 2015 je bilo od fizične osebe prejeto posojilo v višini  5.000,00 EUR in v letu 2015 

tudi v celoti vrnjeno. Vsa posojila, ki so bila prejeta od fizičnih oseb v letu 2014, so bila v letu 

2015 tudi vrnjena. 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov od 1.1. do 31.12.2015 

 

POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI 

JAVNIH SLUŽB 

196.142,11 

- prihodki iz sredstev javnih financ (dotacije iz državnega proračuna 

in proračuna lokalne skupnosti za opravljanje dejavnosti politične 

organizacije, članarine, povračila za volitve..) 

196.142,11 

- drugi prihodki od opravljanja dejavnosti javnih služb 0,00 

- povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0,00 

- zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0,00 

POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA LASTNE 

DEJAVNOSTI 

0,00 

- poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti 0 

- povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0,00 

- zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0,00 

FINANČNI PRIHODKI 0,65 

DRUGI PRIHODKI 0,00 

CELOTNI PRIHODKI 196.142,76 

 

http://www.zaveznistvo.si/
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STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 77.348,89 

- nabavna vrednost prodanega blaga 0,00 

- stroški materiala  za opravljanje dejavnosti politične organizacije 2.285,76 

- stroški storitev  za opravljanje dejavnosti politične organizacije 75.063,13 

STROŠKI DELA 8.328,71 

- plače in nadomestila plač 4.764,92 

- prispevki za socialno varnost zaposlencev 783,30 

- drugi stroški dela 2.780,49 

AMORTIZACIJA 1.787,34 

- amortizacija, nadomeščena v breme dolgoročnih rezervacij 0,00 

- druga amortizacija (za lastna opredmetena osnovna sredstva) 1.787,34 

DOLGOROČNE REZERVACIJE 0,00 

DRUGI STROŠKI 8.095,66 

- prevrednotovalni odhodki 0,00 

- drugi stroški ( takse, članarine….) 8.095,66 

FINANČNI ODHODKI (obresti od kreditov,zamudne obresti ..) 2.783,56 

DRUGI ODHODKI  80,01 

CELOTNI ODHODKI 98.424,17 

 

PRESEŽEK PRIHODKOV obračunskega obdobja 97.718,59 

Davek od dohodkov pravnih oseb 0,00 

ČISTI PRESEŽEK obračunskega obdobja 97.718,59 

 

Oblika in vsebina izkaza prihodkov in odhodkov sta določeni v SRS 36.20. Prihodki in 

odhodki se pripoznavajo po načelo nastanka poslovnega dogodka  in se evidentirajo v 

obračunsko obdobje na katero se nanašajo.  

Stranka prihodkov in odhodkov notranjih organizacijskih enot  (mladinske ali ženske 

organizacije) ni imela. 

http://www.zaveznistvo.si/
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Med poslovnimi prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb so prihodki 

iz sredstev javnih financ, ki smo jih prejeli iz proračuna Republike Slovenije  v višini 

188.258,88 EUR in  sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti v višini 7.483,23 EUR ter 

prejete članarine v višini 400,00 EUR. 

Finančni prihodki izkazujejo obresti od sredstev na transakcijskem računu v višini 0,65 EUR. 

 

Med stroške blaga, materiala in storitev so zajeti stroški materiala in stroški storitev. Stroški 

materiala so predvsem stroški pomožnega materiala, elektrike  in stroški pisarniškega 

materiala. Med stroške storitev pa so zajete telekomunikacijske storitve, najemnine in stroški 

poslovnih prostorov, najemnine dvoran, najemnine in zakupnine, stroški plačilnega in 

bančnega prometa, računovodske storitve, potni stroški, reklama in reprezentanca, tiskarske 

storitve in druge storitve. 

 

Besedilo Redno poslovanje Volitve 

Stroški materiala 2.285,76 0,00 

Stroški storitev 74.624,83 438,30 

SKUPAJ 76.910,59 438,30 

 

Amortizacija izkazuje amortizacijo osnovnih sredstev in odpis drobnega inventarja (v skladu s 

45.  členom Zakona o računovodstvu) v višini 1.787,34 EUR. 

 

Stroški dela predstavljajo plače, ki pripadajo zaposlencem v bruto znesku, nadomestila plač, 

prispevke za socialno varnost zaposlencev in drugi stroški dela v višini 8.328,71 EUR. Drugi 

stroški dela so prehrana na delu in prevoz na delo ter regres za letni dopust.  

 

Med  drugimi stroški so izkazani stroški  taks in stroški članarin v višini 8.095,66 EUR. 

 

Finančni odhodki so odhodki od posojil in zamudne obresti v višini 2.783,56 EUR. 

 

Med drugimi odhodki so izkazana sredstva, ki so bila nakazana humanitarni organizaciji 

(Rdeči križ Slovenije) v višini 80,00 EUR (na podlagi revizijskega poročila Pravilnost 

financiranja volilne kampanje liste Zavezništvo Alenke Bratušek za predčasne volitve 

poslancev v Državni zbor Republike Slovenije v letu 2014) in izravnava v višini 0,01 EUR. 

http://www.zaveznistvo.si/
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Stranka je bila organizator volitev in sicer: 

Besedilo 

Referendum 

ZZZDR-D 

Volitve v 

občinske svete 

Volitve za 

župane Skupaj volitve 

Stroški oblikovanja, tiskanja, 

razobešanje in odstranjevanje 

plakatov 0 0 0 0 

Stroški oblikovanja in 

objavljanja predvolilnih 

oglaševalskih vsebin v medijih 284,00 0 0 284,00 

Stroški organizacije in izvedbe 

predvolilnih shodov 20,00 0 0 20,00 

Stroški oblikovanja, tiskanja, 

reprodukcije in razpošiljanja 

predvolilnega materiala iz 7. 

člena ZVRK 0 0 0 0 

Stroški odprtja, vodenja in 

zaprtja posebnega 

transakcijskega računa 25,00 60,25 49,05 134,30 

Stroški svetovanja za 

načrtovanje strategije ali 

posamičnih delov volilne 

kampanje in njihove rabe ter 

volilne taktike 0 0 0 0 

Drugi sorodni stroški, ki so 

nastali zaradi dejanj volilne 

kampanje 0 0 0 0 

Obresti in drugi stroški za 

posojila 0 0 0 0 

SKUPAJ 329,00 60,25 49,05 438,30 

     

Besedilo 

Referendum 

ZZZDR-D 

Volitve v 

občinske svet 

Volitve za 

župane Skupaj volitve 

Stroški blaga 0 0 0 0 

Stroški storitev 329,00 60,25 49,05 438,30 

Drugi stroški 0 0 0 0 

SKUPAJ 329,00 60,25 49,05 438,30 

 

Jernej Pavlič, generalni sekretar 

http://www.zaveznistvo.si/

