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Poslovno poročilo
Stranke Alenke Bratušek za leto 2018

Stranka Alenke Bratušek se je v letu 2018 na državnozborskih volitvah ponovno uvrstila v
Državni zbor in za dvajset odstotkov izboljšala rezultat iz predhodnih volitve ter s petimi
poslanci stopila v levosredinsko koalicijo s še štirimi koalicijskimi partnericami. Delovanje
stranke do junijskih državnozborskih volitev je bilo usmerjeno v delo na terenu in v priprave
na volilno kampanjo. V okviru dela na terenu sta bila ustanovljena dva lokalna odbora in sicer
v Domžalah in Kamniku. V mesecu marcu je stranka na stojnicah zbirala podpise v podporo
ZA pokojnine - za redno usklajevanje in izplačilo regresa ter zbrala več kot 5000 podpisov. V
mesecu aprilu je stranka v Ljubljani imela programsko konferenco, na kateri je sprejela
programska izhodišča stranke za državnozborske volitve.
Do junijskih državnozborskih volitev sta poslanki Stranke Alenke Bratušek, mag. Alenka
Bratušek in dr. Mirjam Bon Klanjšček, z nepovezanima poslancema dr. Bojanom Dobovškom
in Francem Lajem v Državnem zboru sodelovali v Poslanski skupini nepovezanih poslancev.
Poslanki sta bili znotraj poslanske skupine zelo aktivni pri delovanju v delovnih telesih
Državnega zbora z vlaganjem predlogov sprememb zakonov in nadzorovanjem dela Vlade in
ministrov. Po državnozborskih volitvah je stranka dobila pet novih poslancev in sicer Marka
Bandellija, Andreja Rajha, Vojka Staroviča, Petra Česnika ter Franca Kramarja. V mesecu
septembru, ko se je oblikovala 13. slovenska vlada je stranka dobila tri ministrska mesta in
sicer mag. Alenko Bratušek je postala podpredsednica vlade in ministrica za infrastrukturo,
Marko Bandelli je postal minister za področje razvoja, strateških projektov in kohezije ter
Petra Česnik je postal minister za Slovence po svetu. S tem sta se sprostili dve poslanski
mesti in na njiju sta sedla Maša Kociper ter Andrej Šušmelj. V novembru mesecu je minister
Marko Bandelli odstopil in se namesto Andreja Šušmelja vrnil v poslanske klopi. Novi
minister za področje razvoja, strateških projektov in kohezije je postal dr. Iztok Purič.

Programska konferenca stranke pred državnozborskimi volitvami 2018

Stranka Alenke Bratušek je na programski konferenci pred državnozborskimi volitvami 2018
postavila 18 glavnih točk programa:
1. Nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo
2. Višje plače – vsaj 70 evrov več za vsakega delavca!
3. Odprava čakalnih vrst v zdravstvu
4. Določitev standardov in normativov v zdravstvu, prenova košarice storitev
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5. Ukinitev vseh varčevalnih ukrepov za upokojence
6. Dvig pokojnin na dostojno raven – najnižja pokojnina bo nad pragom minimalnih
življenskih stroškov
7. Delo upokojencev, brez omejitev in vpliva na pokojnine
8. Poskusna uvedba UTD za vse mlade ob 18. do 25. leta
9. Poroštvena kreditna shema za prvo stanovanje mladih
10. Nova neprofitna stanovanja za mlade
11. Spodbude za zaposlovanje mladih brez prekarnega dela
12. Spodbujanje »kripto« investicij in ureditev davčnega okolja
13. Uvedene elektronske volitve
14. Uveden obvezni preferenčni glas (vpliv na izbiro poslanca)
15. Demografski sklad za stabilno dolgoročno financiranje pokojnin
16. Dosledno odpravljanje birokratskih ovir, reorganizacija ARSO
17. Zmanjševanje števila sodnikov in drugih pravosodnih poklicev, uvajanje večje
učinkovitosti, kakovosti, konkurenčnosti
18. Obvezen participatorni proračun v vse občine

Vodstvo stranke
Predsednica: mag. Alenka Bratušek
Podpredsednica: Maša Kociper
Podpredsednik: Marko Bandelli
Predsednik sveta: Roman Jakič
Podpredsednik sveta: Jerko Čehovin
Generalni sekretar: Jernej Pavlič
Članica izvršnega odbora: Tatjana Voj
Član izvršnega odbora: Metod Dragonja
Poslanci Stranke Alenke Bratušek
Poslanec/poslanka: Peter Česnik / Maša Kociper
Poslanec: Andrej Rajh
Poslanec: Marko Bandelli / Andrej Šušmelj / Marko Bandelli
Poslanec: Franc Kramar
Poslanec: Vojko Starovič
Ministri stranke:
Za infrastrukturo: mag. Alenka Bratušek
Za področje razvoja, strateških projektov in kohezije : Marko Bandelli / dr. Iztok Purič
Za Slovence po svetu : Peter Česnik

STRANKA
ALENKE
BRATUŠEK

Štefanova ulica 5
1000 Ljubljana
www.sab.si

Ustanovitev stranke

Stranka Alenke Bratušek je vpisana v register političnih strank z odločbo Ministrstva za
notranje zadeve pod št. 2153-6/2014/2 z dne 4. 6. 2014. Stranka ima sedež na Štefanovi
ulici 5 v Ljubljani in je imela v letu 2018 odprta dva transakcijska računa pri Abanki d.d. št.
SI56 0510 0801 3857 412 in SI56 0510 0801 6306 177.
Stranka Alenke Bratušek je bila ustanovljena leta 2014 iz jedra poslancev in članov, ki so
izstopili iz stranke Pozitivna Slovenija, in 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 je v imenu 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.
Programsko stališče stranke ob ustanovitvi
»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 stranke

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;
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• pameten trajnostni razvoj kot največja slovenska prednost in priložnost.
Misija
Združimo se v enotne sile vizionarskih posameznic in posameznikov, razumevajočih okolij,
razumnih politik in evropskih vrednot. Postanimo steber prihodnjega sodelovanja 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.
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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 (2016). Posebnosti pa
ureja Slovenski računovodski standard 34 – Računovodske rešitve v nepridobitnih
organizacijah – pravnih osebah zasebnega prava. Upoštevan je tudi enotni kontni načrt. 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 31.12.2018
Besedilo

Sredstva

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Nabavna vrednost opreme in drobnega
inventarja
Popravek vrednosti opreme in drobnega
inventarja zaradi amortiz.
Denarna sredstva
Kratkoročne poslovne terjatve
Kratkoročno odloženi stroški
Kratkoročne poslovne obveznosti
Obveznosti do financerjev
Dolgoročne poslovne obveznosti
Presežek odhodkov nad prihodki za prenos
v naslednje leto
SKUPAJ

74,56
8.690,84

Obveznosti do virov
sredstev
0,00
0,00

-6.816,48

0,00

14.506,49
977,27
92,74
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
7.294,52
26.600,00
0,00
-16.369,10

17.525,42

17.525,42

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve predstavljajo v naprej plačano Domeno (za leto
2020, 2021, 2022, 2023 in del leta 2024) v višini 74,56 EUR.
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.
NABAVNA
Zemljišča
Zgradbe
Oprema
Drobni
SKUPAJ
VREDNOST
inventar
Stanje 1.1.
0,00
0,00
2.307,76
5.384,18
7.691,94
Povečanje
0,00
0,00
864,00
134,90
998,90
Odtujitev
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Prevrednotenje
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Stanje 31.12.
0,00
0,00
3.171,76
5.519,08
8.690,84
POPRAVEK
Zemljišča
Zgradbe
Oprema
Drobni
SKUPAJ
VREDNOSTI
inventar
Stanje 1.1.
0,00
0,00
749,45
5.384,18
6.133,63
Odtujitev
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortizacija
0,00
0,00
547,95
134,90
682,85
Prevrednotenje
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Stanje 31.12.
0,00
0,00
1.297,40
5.519,08
6.816,48
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Denarna sredstva predstavljajo denarna sredstva na dveh transakcijskih računih na dan
31.12.2018 (redna računa), odprta pri Abanki d.d. v višini 14.506,49 EUR.
Kratkoročne poslovne terjatve izkazujejo:
- dane predujme in varščine v višini 750,00 EUR in
- druge kratkoročne terjatve v višini 227,27 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
92,74 EUR.
V bilanci stanja je izkazan presežek odhodkov nad prihodki v višini 16.369,10 EUR.

Kratkoročne poslovne obveznosti izkazujejo:
-

kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 6.881,27 EUR in
druge kratkoročne obveznosti v višini 413,25 EUR.

Finančne obveznosti izkazujejo kratkoročno posojilo. Posojilo v višini 40.000,00 EUR je bilo
prejeto pri Abanki d.d. Ljubljani in je bilo v letu 2018 že delno vrnjeno (obrestna mera:
nominalno 1,7% letna).
V letu 2018 je bilo od fizične osebe prejeto posojilo v višini 10.000,00 EUR in do konca leta
2018 tudi v celoti vrnjeno.
Izkaz prihodkov in odhodkov od 1.1. do 31.12.2018

POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI
NEGOSPODASRKIH JAVNIH SLUŽB

207.344,11

- prihodki iz sredstev javnih financ (dotacije iz državnega proračuna
in proračuna lokalne skupnosti ter donacije od dela dohodnine po
zakonu, ki ureja dohodnino)

187.420,11

- drugi prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih
služb (članarine, prispevki)

19.924,00

- povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

0,00

- zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane
proizvodnje

0,00
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0,00
0

- povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

0,00

- zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane
proizvodnje

0,00

FINANČNI PRIHODKI
DRUGI PRIHODKI
CELOTNI PRIHODKI

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
- nabavna vrednost prodanega blaga
- stroški materiala za opravljanje dejavnosti politične organizacije
- stroški storitev za opravljanje dejavnosti politične organizacije

0,42
347,70
207.692,23

245.643,40
0,00
6.230,39
239.413,01

STROŠKI DELA

19.917,58

- plače in nadomestila plač

15.100,29

- prispevki za socialno varnost zaposlencev

2.475,31

- drugi stroški dela

2.341,98

AMORTIZACIJA
- amortizacija, nadomeščena v breme dolgoročnih rezervacij
- druga amortizacija (za lastna opredmetena osnovna sredstva)
DOLGOROČNE REZERVACIJE

682,85
0,00
682,85
0,00
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19.043,20
DRUGI STROŠKI
0,00
- prevrednotovalni odhodki
19.043,20
- drugi stroški ( takse, članarine….)
169,79
FINANČNI ODHODKI
1.022,00
DRUGI ODHODKI
286.478,82
CELOTNI ODHODKI

PRESEŽEK ODHODKOV obračunskega obdobja

78.786,59

Davek od dohodkov pravnih oseb

0,00

Prihodki in odhodki se pripoznavajo po načelo nastanka poslovnega dogodka
evidentirajo v obračunsko obdobje na katero se nanašajo.
Stranka prihodkov in odhodkov notranjih organizacijskih enot
organizacije) ni imela.

in se

(mladinske ali ženske

Med poslovnimi prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb so:
- prihodki iz sredstev javnih financ, ki smo jih prejeli iz proračuna Republike Slovenije in iz
proračunov lokalnih skupnosti ter donacije od dela dohodnine po zakonu, ki ureja dohodnino
in
- drugi prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb – članarine, prispevki.
Drugi prihodki izkazujejo povrnitev stroškov sodnega postopka (Občinska volilna komisija
MOK).
Finančni prihodki izkazujejo obresti od sredstev na transakcijskem računu.
Med stroške blaga, materiala in storitev so zajeti stroški materiala in stroški storitev. Stroški
materiala so predvsem stroški pomožnega materiala, elektrike, cvetja, čistil, fotografij, knjig
in stroški pisarniškega materiala. Med stroške storitev pa so zajete telekomunikacijske
storitve, najemnine in stroški poslovnih prostorov, komunalne storitve, najemnine dvoran,
najemnine in zakupnine, stroški plačilnega in bančnega prometa, računovodske storitve,
potni stroški, reklama in reprezentanca, tiskarske storitve, odvetniške storitve in druge
storitve.
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volitve v
Državni
zbor

redno
volitve v
volitve
STROŠEK poslovanje občinski svet župani
Stroški
materiala
Stroški
storitev

2.070,15

127,50

80.831,14

35.253,91

0,00

4.032,74

1.665,57 121.623,89
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referendum SKUPAJ

0,00

6.230,39

38,50 239.413,01

Stroški dela izkazujejo stroške plač, prispevke za socialno varnost zaposlenega, ki jih plača
delodajalec ter povračila stroškov (povračilo za prehrano ter prevoz na delo in z njega, regres
za letni dopust).
Amortizacija izkazuje amortizacijo osnovnih sredstev in odpis drobnega inventarja (v skladu s
45. členom Zakona o računovodstvu) v višini 682,85 EUR.
Med drugimi poslovnimi stroški so izkazani stroški taks in stroški članarin ter sredstva
prenesena stranki Več za Kranj, zaradi skupnega nastopa na volitvah.
Finančni odhodki so odhodki za zamudne obresti in tečajne razlike v višini 8,37 EUR in
obresti od posojila v višini 161,42 EUR.
Med drugimi odhodki so izkazana sredstva nakazana humanitarni organizaciji.

Jernej Pavlič
Generalni sekretar

