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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI 
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi 
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano 
vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 
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ZA LETO 2000 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 

Državno pravobranilstvo 
Urad predstojnika 
Ljubljana, Trdinova 4/IV 
Tel. 01/433 71 54 
Fax: 01/433 32 96 

Številka: JP-A01-69/2001 
Datum: 23.3.2001 

Spoštovani 
g. Borut PAHOR, predsednik 
DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Šubičeva 4 
1000 - LJUBLJANA 

ZADEVA: Letno poročilo o delu za leto 2000 

V prilogi vam pošiljamo skupno letno poročilo o delu Državnega 
pravobranilstva za leto 2000. 

S spoštovanjem 

Lucijan BEMBIČ, l.r. 
Generalni državni pravobranilec 

Priloga: 1 
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I. PRAVNA UREDITEV 

Organizacijo, delo in pristojnosti Državnega pravobranilstva ureja 
Zakon o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 20/97). 
Državno pravobranilstvo je zastopnik Republike Slovenije in 
drugih subjektov določenih z Zakonom o državnem 
pravobranilstvu (v nadaljevanju: ZDPra) pred domačimi, tujimi in 
mednarodnimi sodišči. Subjektom, katere zastopa, tudi pravno 
svetuje. 

Državno pravobranilstvo opravlja tudi druge naloge določene s 
posebnimi zakoni, in sicer: 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem 
postopku (Uradni list RS, št. 72/98) 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (Uradni 
list RS, št. 31/2000). 

Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96) 

Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91) 

Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/89) 

Zakon o upravnih sporih (Uradni list RS, št. 50/97) 

Zakon o vzajemnosti (Uradni list RS, št. 9/99). 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi 
(Ur. I. RS, št. 66/2000). 

II. ORGANIZIRANOST DRŽAVNEGA 
PRAVOBRANILSTVA 

Državno pravobranilstvo opravlja naloge iz svoje pristojnosti na 
sedežu in na zunanjih oddelkih. 

Sedež Državnega pravobranilstva je v Ljubljani, zunanji oddelki 
pa so v Celju, Kopru, Kranju, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, 
Novem mestu in na Ptuju. 

Na podlagi ZDPra je minister za pravosodje izdal dve odredbi, in 
sicer Odredbo o določitvi števila mest državnih pravobranilcev in 
pomočnikov, na podlagi katere ima Državno pravobranilstvo 34 
državnih pravobranilcev in 17 pomočnikov državnega 
pravobranilca ter Odredbo o določitvi števila sekretarjev, višjih 
strokovnih sodelavcev, strokovnih sodelavcev, upravno- 
tehničnega ter drugega osebja Državnega pravobranilstva, na 
podlagi katere ima Državno pravobranilstvo sekretarja, 17 višjih 
strokovnih sodelavcev, pet strokovnih sodelavcev ter 81 upravno- 
tehničnih ter drugih delavcev. 

Dne 31.12.2000 je bila struktura zaposlenih na Državnem 
pravobranilstvu naslednja: 

Generalni državni pravobranilec 1 
Državni pravobranilci 31 
Pomočniki državnega pravobranilca 14 
Sekretar 1 
Višji strokovni in strokovni sodelavci 4 
Upravno tehnični in drugi delavci 45 

SKUPAJ: 96 

Število zaposlenih se je v primerjavi z letom 1999 povečalo za 13 
oseb. Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada) je 
imenovala tri nove državne pravobranilce, in sicer enega na 
sedežno pravobranilstvo, po enega pa na zunanja oddelka v 
Mariboru in Novem mestu. Na zunanjem oddelku v Novem mestu 
je bilo potrebno imenovanje zaradi porodniškega dopusta državne 
pravobranilke, na zunanjem oddelku v Mariboru gre za 
nadomestitev upokojene državne pravobranilke, v Ljubljani pa je 
bila imenovana državna pravobranilka kot nadomestilo za 
upokojeno državno pravobranilko na zunanjem oddelku v Celju. 
Vlada je imenovala tudi tri pomočnike državnega pravobranilca 
na sedežno pravobranilstvo.V istem letu so nastopile funkcijo še 
dve pomočnici državnega pravobranilca na sedežu, po ena 
pomočnica državnega pravobranilca pa na zunanjih oddelkih v 
Kopru in na Ptuju, pri čemer je bil njihov postopek za imenovanje 
izveden že v letu 1999. Ostali novo zaposleni sodijo med upravno- 
tehnične in druge delavce, med njimi tudi dva pripravnika s končano 
pravno fakulteto. Pripravnika smo zaposlili na prošnjo Urada za 
evropske zadeve, ker sta bila štipendista Vlade in sta opravljala 
specialistični študij iz evropskega prava v Luxemburgu. 

Do leta 2000 je računovodske posle za Državno pravobranilstvo 
opravljalo Vrhovno sodišče Republike Slovenije, vendar so 
povečan obseg dela in nove pristojnosti, ki so bile povezane tudi 
z upravljanjem dodatnih finančnih sredstev, narekovale 
ustanovitev lastne finančne računovodske službe. Zato je 
Državno pravobranilstvo v februarju 2000 ustanovilo z Družbenim 
pravobranilcem skupno finančno računovodsko službo, ki ima 
prostore na sedežnem pravobranilstvu in zaposluje vodjo službe, 
finančno računovodskega referenta I, finančnega referenta in 
vodjo plač. Prenos finančne dokumentacije na Agencijo za plačilni 
promet in pristojna ministrstva opravlja delavka Družbenega 
pravobranilca. Nova služba je prevzela računalniške programe 
Ministrstva za finance, ki zajemajo tri nove aplikacije (Državni 
proračun Slovenije, glavno knjigo in osnovna sredstva). Ker gre 
za nove programe, katerih večino drugi državni organi še ne 
uporabljajo, se je služba srečevala s težavami, ki so pogoste pri 
uvajanju programov. V jeseni je prišlo tudi do dopolnitve aplikacij, 
kar je imelo za posledico ponovni vnos podatkov za obdobje prve 
polovice leta, odpravljanje neskladij in dodatno obremenjenost 
delavcev službe. 
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III. OBSEG DELA DRŽAVNEGA PRAVOBRANILSTVA 

Državno pravobranilstvo je v letu 2000 obravnavalo skupaj 59.964 
zadev, pri čemer je znašal pripad novih zadev 20.794, nerešenih 
zadev na koncu leta pa je bilo 41.585. Število zadev v letu 2000 in 
s tem obseg dela je bilo v primerjavi z letom 1999 približno enako 
(večje za 0,33%), pripad novih zadev pa je bil manjši za 22%. 
Izkazano zmanjšanje pripada v letu 2000 je izključno posledica 
usihanja certifikatnih tožb ter zemljiškoknjižnih predlogov. Število 
nerešenih zadev ob koncu leta se je povečalo za 6,30%, pri 
čemer pojasnjujemo, da je to predvsem posledica dolgotrajnih 
sodnih in upravnih postopkov. Sedežno pravobranilstvo je 
obravnavalo skoraj polovico vseh zadev (49,35%). Skupna 
vrednost obravnavanih zadev presega 840.238.400.000,00 SIT, 
pri čemer za veliko denacionalizacijskih zadev in zadev zaplemb 
premoženja vrednostnih podatkov ni oziroma se niso dopolnjevali. 
Številčni podatki o obsegu dela in nerešenih zadevah konec leta 
2000 za celotno Državno pravobranilstvo in po posameznih 
zunanjih oddelkih oziroma sedežu so razvidni iz prilog. 

IV. VSEBINA DELA DRŽAVNEGA PRAVOBRANILSTVA 

Državno pravobranilstvo obravnava zadeve z različnih pravnih 
področij, opravlja pa tudi svetovalno funkcijo. V nadaljevanju 
poročila prikazujemo vsebino dela po posameznih področjih. 

V. PRAVDNI POSTOPKI 

Število vseh prejetih pravdnih zadev je bilo v obravnavanem 
obdobju v primerjavi z letom 1999 manjše za trikrat. Državno 
pravobranilstvo je prejelo v delo 1932 zadev, v letu 1999 pa 7.072 
zadev. Na mnogo večji pripad v letu 1999 so vplivali številni (5.237 
zadev) zahtevki iz naslova certifikatov. Skupna vrednost zadev, 
v katerih nastopa Republika Slovenija kot tožeča stranka, je 
21.202.736.226,96 SIT, skupna vrednost zadev, v katerih nastopa 
kot tožena stranka, ali pa je bil zoper državo vložen zahtevek po 
14. členu ZDPra, pa znaša 549.308.468.776,27 SIT. 

1. Predhodni postopki 

V delovno področje pravobranilstva sodi tudi reševanje spornih 
razmerij pred uvedbo pravdnega ali drugega postopka. Predhodni 
postopek je predpisan v 14. členu ZDPra, v XXXII. poglavju Zakona 
o kazenskem postopku in v XVII. poglavju Zakona o prekrških. 

a) Izvensodna poravnava na podlagi 14. člena 
Zakona o Državnem pravobranilstvu 

Po določbah 14. čl. ZDPra mora tisti, ki ima namen začeti pravdni 
ali drug postopek proti subjektu, ki ga zastopa Državno 
pravobranilstvo, Državnemu pravobranilstvu predhodno 
predlagati, da se sporno razmerje reši pred uvedbo pravdnega 
ali drugega postopka. Glede na sprejeto stališče sodišča, da 
predhodni postopek ni procesna predpostavka, se ga tožeče 
stranke vedno ne poslužujejo. Število sklenjenih izvensodnih 
poravnav na podlagi 14. člena ZDPra je skromno, in to predvsem 
iz dveh razlogov. Prvič, Državno pravobranilstvo najpogosteje ni 
usposobljeno ocenjevati primernosti višine zahtevkov brez pomoči 
ustreznega cenilca oz. izvedenca, in drugič, ker Državno 
pravobranilstvo ne razpolaga s sredstvi za zadevne odškodnine, 
neposredni zavezanci za plačilo (Ministrstvo za finance, 
Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za notranje zadeve) pa s 

sklenitvijo predlaganih poravnav, kljub pozitivnemu mnenju 
Državnega pravobranilstva, ne soglašajo. Vsekakor pa velja 
ugotovitev, da obravnava zahtevkov v predhodnem postopku 
prispeva k hitrejšemu reševanju sporov pred sodišči, ker so že v 
tej fazi razrešena številna sporna vprašanja. 

Državno pravobranilstvo v predhodnem postopku preventivno 
deluje tudi pri pogodbah o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja. 
Toda nekateri notarji odklanjajo overitev takih pogodb, ker menijo, 
da Državno pravobranilstvo nima pravice podpisati take pogodbe. 
Po našem mnenju pa je Državno pravobranilstvo pristojno kot 
zastopnik države podpisati tako pogodbo brez posebnega 
pooblastila, saj ne gre za promet z nepremičninami, temveč za 
uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim in to na podlagi 
pogodbe. 

b) Izvensodna poravnava na podlagi XXXII. poglavja 
Zakona o kazenskem postopku 

Na podlagi določb XXXII. poglavja Zakona o kazenskem postopku 
(v nadaljevanju: ZKP) Državno pravobranilstvo obravnava 
odškodninske zahtevke za povrnitev škode zaradi neupravičenih 
obsodb in neutemeljenih odvzemov prostosti. Pred vložitvijo tožbe 
na povrnitev škode je obvezna vložitev zahtevka na Državno 
pravobranilstvo. 

V letu 2000 je imelo sedežno pravobranilstvo v delu 309 
odškodninskih zahtevkov v skupni vrednosti 2.543.940.692,90 
SIT. V tem številu je zajetih tudi 171 zadev iz leta 1999, o katerih 
Državno pravobranilstvo v letu 1999 ni moglo odločati, saj ni 
razpolagalo s finančnimi sredstvi. Rešenih zadev je bilo 221, od 
tega s sklenitvijo izvensodne poravnave 138 zadev v vrednosti 
465.683.763,00 SIT, ostali pa so bili zavrnjeni, ker je bil zahtevek 
neutemeljen ali pa se oškodovanci niso strinjali z višino ponudene 
odškodnine. Postopki izvensodnega poravnavanja na podlagi 
XXXII. poglavja ZKP so zelo uspešni, saj prvenstveno omogoči 
oškodovancem, da realizirajo svoja upravičenja hitro in brez 
sodnih postopkov, zmanjšujejo pravdne stroške in ne nazadnje 
daje pozitivne finančne rezultate zavezancu, kar potrjuje podatek, 
da je bila v 138 sklenjenih poravnavah zahtevana odškodnina 
1.123.543.522,00 SIT, po sklenjenih poravnavah pa so znašala 
izplačila 465.683.763,00 SIT . 

c) Izvensodna poravnava na podlagi XVII. poglavja 
Zakona o prekrških 

Na podlagi določb XVII. poglavja Zakona o prekrških Državno 
pravobranilstvo obravnava odškodninske zahtevke na povrnitev 
škode zaradi neopravičenega kaznovanja, neopravičeno 
izrečenega vzgojnega ali varstvenega ukrepa ali neutemeljeno 
vzete prostosti. 

Pristojnost obravnavanja navedenih zadev je na Državno 
pravobranilstvo prešla z Zakonom o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prekrških (Uradni list RS, št 31/2000). V delo smo prejeli 
16 zadev v skupni vrednosti 62.171.399,35 SIT. Rešenih je bilo 
pet zadev, od tega dve s poravnavo v skupni vrednosti 
2.454.437,00 SIT. Na manjše število rešenih zadev je vplivalo 
dejstvo, da se 11 zahtevkov nanaša na povrnitev materialne 
škode, ki je nastala zaradi zasega predmetov in nemožnosti 
njihove uporabe. Za ugotavljanje višine te materialne škode bi 
moralo Državno pravobranilstvo pridobiti mnenja izvedencev ali 
cenitve cenilcev, za kar.pa sredstva niso bila zagotovljena. 
Državno pravobranilstvo je zato v predlogu proračuna za leto 
2001 zahtevalo sredstva za te namene v višini 5.000.000,00 SIT. 
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2. Odškodninski zahtevki zaradi nepravilnega dela 
državnih organov 

Odškodninske zahtevke proti državi zaradi nepravilnega dela 
upravnih in pravosodnih organov posebej izpostavljam zaradi 
občutljivosti zadev, visokih škod in odškodnin. V zadnjem času 
pa se vse pogosteje srečujemo z odškodninskimi zahtevki, v 
katerih oškodovanci uveljavljajo škodo zaradi predolgih sodnih 
postopkov (23. člen Ustave Republike Slovenije). 

V letu 2000 prejete nove zadeve zaradi nepravilnega dela upravnih 
organov in sodišč pomenijo 57% povečanje v primerjavi s pripadom 
v letu 1999. 

V odškodninskih tožbah zaradi zatrjevanega nepravilnega dela 
upravnih organov gre med drugim za: 

Protipravne fizične posege policistov, ki imajo za posledice 
fizične poškodbe in so najpogosteje posledica neizkušenosti, 
mladosti, pa tudi pomanjkljivega poznavanja pravil in 
postopkov (Primera: Tožba invalida na plačilo 10.000.000,00 
SIT zaradi povzročenih telesnih poškodb ob intervenciji 
policistov. Tožba na plačilo 14.700.000,00 SIT zaradi 
nepravilnega ravnanja policistov v policijski akciji, ki je imela 
za posledico umor občana). 
Izdajanje oporečnih potnih listov (moten videz fotografije), 
kar je imelo za njihove imetnike škodne posledice v tujini, 
sočasno pa taka dejanja škodijo ugledu države. Nerazumno 
je v takih primerih odklonilno stališče pristojnega ministrstva 
za sporazumno rešitev zahtevka z utemeljitvijo, da gre za 
zadevo iz pristojnosti upravne enote, ki je potno listino izdala. 
Nepravilno ravnanje organov za notranje zadeve v zvezi s 
kršitvijo pravic zasebnosti posameznika ter varstva osebnih 
podatkov (Primera: Tožba novinarja zaradi nepravilnega 
ravnanja kriminalistov v zvezi s pridobivanjem podatkov o 
telefonskih pogovorih pred izdajo odredbe sodišča. Poročanje 
organov za notranje zadeve o vložitvi kazenske ovadbe z 
navedbo inicialk ter kraja bivališča osumljenca, tako, da je bil 
osumljenec zaradi tega prepoznaven. Državno 
pravobranilstvo je uspelo s stališčem, da ravnanje organov 
za notranje zadeve nima elementov protipravnosti.). 
Nepravilno delo upravnih organov in inšpekcijskih služb v 
zvezi z vodenjem in odločanjem v različnih upravnih postopkih 
(Primera: Gospodarska družba zahteva 215.163.000,00 SIT 
odškodnine za škodo, ki naj bi ji nastala zaradi prepovedi 
proizvodnje in prodaje napitkov iz konoplje in hmelja. 
Gospodarska družba zahteva odškodnino v višini 
22.118.673,00 SIT zaradi ravnanja davčnega organa, ki je 
tožnikovo obratovalnico nezakonito izbrisal iz registra.). 
Nepravilno delo državnih organov v zvezi z izvajanjem Zakona 
o javnih naročilih (Primer: gospodarska družba zahteva 
odškodnino v višini 7.101.802,10 SIT.). 
Nepravilno delo državnih organov v zvezi z ustanovitvijo Nove 
Ljubljanske banke d.d. (Primer: gospodarski družbi tožita kot 
delničarja na plačilo odškodnine v znesku 1,612.775.508,10 
SIT in 3.094.036.738,00 SIT. Škoda naj bi nastala zaradi 
padca vrednosti delnic v zvezi z ustanovitvijo Nove Ljubljanske 
banke d.d.). 
Nepravilno delo državnega organa v zvezi z dodeljevanjem 
frekvenc (Primer: Gospodarska družba zahteva odškodnino 
v višini 7.210.832.930,00 SIT.). 
Nepravilno delo državnih organov v zvezi z dodeljevanjem 
koncesij (Primer: Gospodarska družba toži na plačilo 
odškodnine v znesku 24.773.863.940,00 SIT.). 

V odškodninskih tožbah zaradi zatrjevanega nepravilnega dela 
sodišča gre med drugim za: 

Nepravilno delo zemljiške knjige (npr. spregled vknjižbe 
zastavne pravice, neupravičen izbris zastavne pravice). 

Neutemeljeno izdajo začasnih odredb. 
Neutemeljeni zaseg stvari, ki niso bile predmet kaznivega 
dejanja oz. prekrška (Primer: Tožba gospodarske družbe na 
plačilo 2.348.950,00 SIT zaradi nepravilnega zasega 
predmetov v postopku o prekršku.). 
Neutemeljena izvedba likvidacijskega postopka (Primer: 
Tožniki, kot lastniki delnic Komercialne banke Triglav d.d., 
zahtevajo s tožbo od Republike Slovenije in Banke Slovenije 
solidarno plačilo odškodnine preko 831.000.000,00 SIT. 
Nepravilno in nezakonito delo sodišča naj bi bilo v tem, ker je 
sledilo odločbi Banke Slovenije in izvedlo likvidacijski postopek 
banke.). 

- Zastaranje kazenskih postopkov po zasebni tožbi (Primer: 
Tožnik zahteva plačilo odškodnine, ker sodišče v celotnem 
zastaralnem roku ni opravilo nobenega procesnega dejanja.). 

- Sojenje v »nerazumno« dolgem roku. Državno 
pravobranilstvo v takih postopkih ugovarja, da je v pravnem 
sistemu Republike Slovenije za varstvo pravice do sojenja v 
razumnem roku na podlagi 157. člena drugega odstavka 
Ustave Republike Slovenije in tretjega odstavka 1. člena 
Zakona o upravnem sporu od 1.1.1998 zagotovljeno sodno 
varstvo v upravnem sporu pred Upravnim sodiščem RS. 
Šele, ko je izčrpano to pravno sredstvo je v skladu s 51. 
členom prvi odstavek Zakona o Ustavnem sodišču RS 
praviloma dopustna ustavna pritožba. 

Menimo, da je vzrok za nepravilno delo državnih organov kršitev 
postopkov po katerih državni organi poslujejo, le-te pa so 
posledica nespoštovanja ali nepoznavanja postopkov. 

3. Odškodninski zahtevki zaradi objektivne 
odgovornosti države 

Število tožb, s katerimi oškodovanci uveljavljajo odškodnino na 
podlagi objektivne odgovornosti države (brez njene krivdne 
odgovornosti) v zadnjih letih nenehno narašča, širijo pa se tudi 
pravne podlage zadevnih tožb. 

Med najpogostejšimi tožbami so: 
- Odškodninski zahtevki za škode, nastale v zvezi s 

poškodbami in obolenji pri služenju vojaškega roka (Primera: 
Pik klopa, zaradi česar je tožnik zbolel za boreliozo.Vojaku je 
med usposabljanjem v roki eksplodirala bomba.). 
Odškodninski zahtevki za škode nastale pri delu. Najpogosteje 
so oškodovanci delavci Ministrstva za obrambo, Ministrstva 
za notranje zadeve in osebe na prestajanju zaporne kazni. 
V zvezi z obravnavano materijo izpostavljam odločitev 
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ki je sledilo stališču 
Državnega pravobranilstva, da za običajne športne aktivnosti 
(npr. tek, različna razgibavanja, šport ipd.), ki se izvajajo med 
služenjem vojaškega roka,med obveznim rekreativnimi 
dejavnostmi policistov in oseb na prestajanju zaporne kazni, 
ne velja načelo objektivne odgovornosti, temveč načelo 
krivdne odgovornosti. Ne glede na zadevno stališče Vrhovnega 
sodišča Republike Slovenije pa v praksi nekatera sodišča iz 
nerazumljivih razlogov vztrajajo na načelu objektivne 
odgovornosti države, kar povzroča nepotrebno zavlačevanje 
sodnih postopkov (pritožbeni postopek, izredna pravna 
sredstva). V zvezi z obravnavanimi poškodbami vojaških 
obveznikov in z njimi povezanimi odškodninami, ponujam v 
razmislek možnost zavarovanja odgovornosti države za te 
škodne primere pri zavarovalnici. 

- Odškodninski zahtevki zaradi zatrjevanega neizpolnjevanja 
z zakoni prevzetimi obveznostmi države: 
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a Odškodninski zahtevki na podlagi 15. člena Zakona o 
žrtvah vojnega nasilja, ki temeljijo na zatrjevanju tožnikov, 
da država ni v razumnem času izpolnila svoje obveznosti, 
sprejete v citiranem zakonu. Izstopajoča sta primera v 
Celju, kjer 265 tožnikov (taboriščniki, ukradeni otroci) 
vtožuje skupno odškodnino v višini prek 200.000.000 
DEM v tolarski protivrednosti. Pristojno prvostopno 
sodišče se je odločilo za vzorčno rešitev zahtevka enega 
od tožnikov po temelju in višini in razsodilo, da je 
odškodnina za odgovornost države podana. Sodišče opira 
svojo odločitev na 50. člen Ustave Republike Slovenije, kt 
zagotavlja žrtvam vojnega nasilja posebno varstvo v 
skladu z zakonodajo, ki jo je sprejela oz. ki bi jo že moralo 
sprejeti (Zakon o žrtvah vojnega nasilja, Zakon o 
lastninskem preoblikovanju podjetij, ter v času sojenja še 
nesprejeti Zakon o skladu za poplačilo odškodnine žrtvam 1 

vojnega nasilja) ter na stališče, da je nekdanja SFRJ, 
katere pravna naslednica je Republika Slovenija, od 
Nemčije dobila del sredstev za poplačilo vojne škode, ki 
pa upravičencem nikoli ni bila izplačana. Zoper sodbo sta 
se pritožili obe stranki. Prav tako je Okrožno sodišče v 
Ljubljani ugodilo odškodninskemu zahtevku občana, ki 
uveljavlja odškodnino za čas izgnanstva. Zoper sodbo je 
vložena pritožba. Glede na dejstvo, da je Državni zbor 
Republike Slovenije v februarju 2001 sprejel Zakon o 
skladu za poplačilo vojne škode, novih zadevnih tožb ne 
pričakujemo več. 

b. Odškodninski zahtevki na podlagi šestega člena Zakona 
o cenah, ker tožnikom hkrati z določitvijo ukrepov kontrole 
cen niso bila priznana nadomestila (Primer: Gospodarske 
družbe tožijo na plačilo 1.931.107.000,00 SIT , 
2.090.746.012,00 SIT ter 5.271.353.508,00 SIT.). 

c. Odškodninski zahtevki, ki temeljijo na neizpolnjevanju 
obveznosti iz Zakona o odkupu terjatev do Iraka, Kube in 
Ljudske Republike Angole ter Zvezne direkcije za promet 
in rezerve izdelkov posebnega pomena (Primeri: 
Gospodarski družbi tožita na izdajo in izročitev obveznic 
v vrednosti 1.183.814.450,00 SIT in 1.961.449.200,00 
SIT.). 

Odškodninski zahtevki iz naslova škode, ki so nastale zaradi 
neupravičene obsodbe in neutemeljenega odvzema prostosti. 
Odškodninski zahtevki, ki izvirajo iz škod, ki so jo povzročile 
z zakonom zaščitena divjad oz. živali (medvedi, modrasi, 
kormorani). 

4. Lastninski spori 

Pretežni del lastninskih sporov je posledica pravno neurejenega 
lastništva nepremičnin. V velikem številu so to nepremičnine, ki jih 
je z razlaščanjem pridobila bivša JLA (za poligone, za gradnjo 
različnih objektov), ne da bi te pridobitve zemljiškoknjižno uredila. 
Ker so razlaščenci ostali vknjiženi, so se nepremičnine naprej 
prenašale z dedovanjem. Novi lastniki kljub pozivom niso bili 
pripravljeni prenesti lastnine na Republiko Slovenijo. Državno 
pravobranilstvo v takih primerih vlaga tožbe na ugotovitev 
lastninske pravice. 

Na obalnem območju so značilne tožbe zoper Republiko Slovenijo 
na ugotovitev lastninske pravice pridobljene s priposestvovanjem. 
Tožbe so praviloma neuspešne, ker tožniku ne uspe dokazati, 
da je priposestvovanje nastopilo pred prehodom njegove 
nepremičnine v takratno državno lastnino (nacionalizacija). 
Državno pravobranilstvo je uspelo s stališčem, da nacionalizacije 
ni možno izpodbijati v sodnem postopku (gre za upravni 
postopek). V navedenih sporih pogosto nastopajo kot tožniki dediči 
optantov, katerih nepremičnine so bile nacionalizirane. 

Omenjamo tudi spor med Republiko Slovenijo in Mestno občino 
Koper glede parcele, ki je nastala v morju in meri 27,5 ha. Parcela 
je brez vsake pravne podlage vpisana k vložku Občine Koper. 
Ker Mestna občina Koper kot lokalna skupnost ne more biti lastnica 
morja in zato tudi ne parcele, ki je nastala v morju, je bila vložena 
tožba na ugotovitev lastninske pravice v korist Republike Slovenije. 
Pri tem opozarjamo na zakonsko neurejenost dobrin v splošni 
rabi, saj je sedaj veljavni Zakon o vodah iz leta 1981 zastarel 
predpis. 

Republika Slovenija je z dnem uveljavitve Zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92) oz. Zakona o 
Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Uradni list RS, št. 10/ 
93) postala lastnica kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov v 
družbeni lastnini, ki se morajo prenesti na Sklad kmetijskih zemljišč 
in gozdov RS (v nadaljevanju: Sklad). Mercator - KG Kočevje, 
eden izmed imetnikov pravice uporabe na več kot 1700 parcelah 
katastrskih občin na območju Črnomlja, Grosuplja, Kočevja, 
Ribnice in Ljubljane-Vič Rudnika, zavrača podpis pogodb o prenosu 
kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov. Republika Slovenija je na 
navedenih nepremičninah pridobila lastninsko pravico na 
originaren način, vendar pa ureditve zemljiškoknjižnega stanja 
brez ustrezne listine zemljiškoknjižnega lastnika oz. imetnika 
pravice uporabe ni mogla doseči. Potrebno je bilo vložiti tožbo 
zoper zemljiškoknjižnega imetnika pravice uporabe spornih 
zemljišč, gozdov in kmetij. Po vročitvi tožbe je tožena stranka 
podpisala skoraj vse pogodbe o prenosu, kar omogoča ureditev 
zemljiškoknjižnega stanja na tem področju. 

5. Izpodbijanje sklepov skupščin 

Z izvedbo Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij je država 
postala delničar v številnih gospodarskih družbah in javnih 
podjetjih. V funkciji delničarja je država nosilec pravic in obveznosti 
po Zakonu o gospodarskih družbah. 

V primeru Cestnega podjetja Ljubljana (v nadaljevanju: CPL) je 
Republika Slovenija vložila tožbo zaradi izpodbijanja sklepa 
skupščine o imenovanju članov nadzornega sveta. Ugotovili smo, 
da Republika Slovenija, ki ima 13,5 % delnic, Kapitalska družba z 
12,47% in Slovenska odškodninska družba s 7,21% delnic niso 
delovale usklajeno, sicer ne bi prišlo do sprejetja sklepa, ki je v 
škodo države. Za člane nadzornega sveta so bili namreč 
imenovani (razen enega) delničarji, ki so zaposleni v gospodarski 
družbi. To sicer ni v nasprotju s predpisi ZGD o sestavi nadzornih 
svetov in s statutom CPL, dejansko pa je s takim imenovanjem 
državi onemogočen nadzor vodenja poslov družbe, ki bi bil še 
toliko bolj potreben, ker gospodarska družba opravlja tudi javno 
gospodarsko službo. 

Primer izpodbijanja sklepov predstavlja tudi tožba Republike 
Slovenije na ugotovitev ničnosti sklepov 14. skupščine 
Zavarovalnice Triglav d.d., ker je bil na skupščini na predlog uprave 
in na podlagi mnenja nadzornega sveta sprejet sklep, da se 
osnovni kapital Zavarovalnice Triglav d.d. poveča za 
5.976.000.000,00 SIT. Dosedanji delničarji imajo pravico do vpisa 
novih delnic v višini 30 % vseh novih delnic v sorazmerju z njihovimi 
deleži v osnovnem kapitalu zavarovalnice pred njegovim 
povečanjem. S sprejetimi sklepi ni bilo varovano načelo enakosti 
vseh delničarjev pri povečanju kapitala v skladu s temeljnim 
načelom, ki je zapisano v 313. členu ZGD, ki poudarja, da imajo 
vsi delničarji v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu 
prednostno pravico do vpisa novih delnic. S tem, ko družbeni 
kapital v Zavarovalnici Triglav d.d. še ni določen in predan 
upravičencem, so bili ti s sprejetimi sklepi oškodovani, saj nimajo 
možnosti, da bi vpisali nove delnice. 
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6. Odškodninske tožbe na podlagi drugega 
odstavka 72. člena Zakona o denacionalizaciji 

Tožniki tožijo Republiko Slovenijo, Sklad kmetijskih zemljišč in 
gozdov RS ter Gozdno gospodarstvo d.d. Novo mesto na plačilo 
odškodnine v znesku 15.414.000,00 SIT. Temelj zahtevka opirajo 
na drugi odstavek 72. člena Zakona o denacionalizaciji (v 
nadaljevanju: ZDen). Vtoževani znesek naj bi predstavljal vrednost 
lesa, ki je bil po uveljavitvi ZDen do prejema odločbe o 
denacionalizaciji posekan v gozdu. 

Republika Slovenija ugovarja pasivno legitimacijo glede na to, da 
po Zakonu o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS (v 
nadaljevanju: ZSKZG) gospodari z gozdovi Sklad (2. člen zakona), 
da so prihodki od gospodarjenja prihodek Sklada (15. člen zakona) 
in ker je zavezanec v denacionalizaciji za vračilo gozdov Sklad 
(20. člen zakona). Država tudi ne more vplivati na posek v 
gozdovih, saj z njimi gospodari Sklad, prav tako pa Sklad sklepa 
koncesijske oz. zakupne pogodbe (s čemer ima možnost 
oblikovati prihodke), in končno, Sklad tudi prejema plačilo za 
koncesijo oz. za kupnine. 

V postopku pasivno legitimacijo ugovarja tudi Sklad, ki se sklicuje, 
da so gozdovi last Republike Slovenije in da je po določilu 10. 
člena ZSKZG presežek prihodkov nad odhodki prihodek 
proračuna Republike Slovenije. Menimo, da ugovor Sklada ni 
utemeljen. 

Sodišče o ugovorih pasivne legitimacije še ni odločilo. 

Številne so tožbe zaradi plačila odškodnine zaradi nemožnosti 
uporabe premoženja v času denacionalizacijskega postopka. 
Uspeli smo z ugovorom, da skrbniki niso aktivno legitimirani za 
vložitev tožbe, kar je pomembno tudi zato, ker bi ob nasprotnem 
stališču upravičenci izigrali obveznost plačila davka od dohodka 
zaradi oddajanja v najem. Tožbeni zahtevki se namreč glasijo na 
plačilo odškodnine, odškodnina pa ni obdavčena. Praviloma 
zahtevajo plačilo odškodnine dediči, ki niso oproščeni plačila davka 
od dediščine in bi se z odškodninsko tožbo, ki jo vloži skrbnik 
premoženja, davku izognili. 

7. Nelegalno izkoriščanje mineralnih surovin in 
nezakoniti posegi v prostor 

Državno pravobranilstvo že od leta 1997 dalje v dogovoru z 
Inšpektoratom Republike Slovenije za okolje in prostor dela na 
ugotavljanju nelegalnih izkoriščanj mineralnih surovin, ki so na 
podlagi Zakona o varstvu okolja od 2.7.1993 dalje postale last 
Republike Slovenije. 

Državno pravobranilstvo vlaga odškodninske tožbe zaradi 
nezakonitega izkoriščanja mineralnih surovin zoper fizične in 
pravne osebe, ki nimajo z zakonom določenih dovoljenj za 
izkoriščanje mineralnih surovin oz. posege v prostor. V letu 1998 
smo vložili tri tožbe, v letu 2000 pa 15 tožb. V letu 2000 je sodišče 
pričelo obravnavati dve zadevi. 

Postopki v zvezi s temi odškodninami so obsežni, saj je potrebno 
za uspešnost tožbe opraviti poizvedbe pri inšpekcijskih službah 
Ministrstva za okolje in prostor, Sodniku za prekrške, Okrožnem 
državnem tožilstvu, na sodiščih v zvezi s kazenskim postopkom, 
če je bil sprožen ter pri pristojnih policijskih postajah. 

Zaradi zavarovanja terjatev, ki jih država uveljavlja v zadevnih 
postopkih, je potrebno pridobiti tudi zemljiškoknjižne podatke, 
podatke o preostalem premoženju storilcev teh škodnih dejanj, 
na katerem bi se te terjatve lahko zavarovale, o njihovi zaposlitvi 
kakor tudi o eventualnih drugih posegih v naravo, kot so npr. 

posek gozdnih površin ali poseg v naravno in kulturno dediščino. 

Višina skupnega zneska odškodnin, ki jih Republika Slovenija z 
vloženimi tožbami zahteva zoper kršitelje, znaša 1.092.128.363,00 
SIT. 

V vseh teh odškodninskih zahtevah so vloženi tudi predlogi o 
uvedbi postopkov pri sodniku za prekrške, ki jih vložijo pristojni 
inšpektorji za varstvo okolja. Ti postopki pa v večini primerov 
zastarajo. 

8. Stanovanjski zakon 

Ugotavljamo, da so postopki na izpraznitev nezakonito vseljenih 
stanovanj, sproženi ob uveljavitvi Stanovanjskega zakona, zelo 
dolgotrajni. Stanovalci v času postopkov praviloma ne plačujejo 
ne najemnin ne obratovalnih stroškov, zaradi česar neporavnane 
obveznosti dosežejo visoke zneske, ki jih je kasneje težko ali 
nemogoče izterjati. V zadnjih dveh letih je število zadevnih tožb 
zanemarljivo. 

Opozarjam na zaključeni pravdi, ki sta ju sprožila Stanovanjski 
sklad RS in Slovenski odškodninski sklad zaradi neplačila z 
zakonom določenega odstotka kupnin po Stanovanjskem zakonu 
v skupnem znesku 154.700.000,00 SIT. Zaradi dolgotrajnosti 
postopka in nateklih zamudnih obresti se je dolgovana vsota 
podvojila. 

9. Izpodbijanje pravnih poslov 10. členu Zakona o 
prometu z nepremičninami 

Po 10. členu Zakona o prometu z nepremičninami, je imel takratni 
javni pravobranilec aktivno legitimacijo izpodbijati pravne posle, 
če je bila ena od strank družbeno pravna oseba. Gre za menjalne 
pogodbe s kmetijskimi zemljišči, ki so jih sklepale takratne 
kmetijsko zemljiške skupnosti (v nadaljevanju: KZS). Ker je 
Državno pravobranilstvo v teh primerih tožeča stranka, država 
pa je pravni naslednik tožene stranke - KZS, državo v teh primerih 
zastopa vlada.. Zadevne postopke omenjamo, ker so bile tožbe 
vložene že pred letom 1990. 

10. Delovni in socialni spori 

V okviru pravdnih zadev posebej prikazujemo zadeve, ki se 
nanašajo na spore, ki jih rešujejo delovna in socialno sodišče. Še 
v letu 1999 so tovrstne zadeve predstavljale 85% pripada v okviru 
pravdnih zadev, v obravnavanem letu pa se je delež pripada 
zadevnih sporov zmanjšal na 39%. V delo smo prejeli 758 zadev, 
od tega nastopa država kot tožnica v 32 zadevah. Teh 758 zadev 
(vrednost sporov je 87.930.974,00 SIT) predstavlja 39% vseh 
prejetih pravdnih zadev, 491 zadev, ki jih je prejelo sedežno 
pravobranilstvo, pa predstavlja 64,77% vseh novih delovnih in 
socialnih sporov in 43% vseh prejetih pravdnih spisov na sedežu. 

% 
V letu 2000 so med prejetimi zadevami po številu izstopale tožbe 
zaradi izdaje nezakonitih odločb (139 zadev). Tožbe so bile vložene 
zaradi razporeditev in razvrstitev v plačilne razrede po sprejetju 
novih sistemizacij delovnih mest, zaradi nenapredovanja ali 
nepravilnega napredovanja v višji plačilni razred oziroma zaradi 
izrečenih disciplinskih ukrepov. Velik del zadevnih tožb so vložili 
delavci Ministrstva za notranje zadeve zaradi razvrstitve v plačilni 
razred. Dne 1.4.2000 je namreč stopil v veljavo Pravilnik o plačah 
in drugih prejemkih delavcev Ministrstva za notranje zadeve in 
Policije, izdan na podlagi Zakona o policiji, zaradi katerega so 
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delavci, ki so opravljali naloge policije, s 1.4. 2000 postali delavci 
Policije, ki je organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve. 
Delovno sodišče v Ljubljani je pretežni del tožb zavrnilo, ker je 
bila osnova za prerazporeditve spremenjena sistemizacija. 

Delovni spori zaradi neizplačanih dnevnic ali terenskih dodatkov, 
največkrat je toženo Ministrstvo za notranje zadeve, so se 
praviloma končali s sklenitvijo izvensodne poravnave. Ker je večina 
zahtevkov utemeljenih in je obveznost države nesporna, bi morala 
pristojna ministrstva v izogib nepotrebnemu naraščanju stroškov, 
sama pospešeno reševati zadevne spore. 

Zunanji oddelek v Celju obravnava zahtevke za izplačilo razlike v 
plačah delavcev Premogovnika Velenje. V teh postopkih je država, 
ker je večinski lastnik delniške družbe, priglasila intervencijo na 
strani tožene stranke. 

a) Plačilo razlike v plači - certifikati: 

Republika Slovenija je v obdobju od 1.1.1992 do 31.10.1992 vsem 
zaposlenim v državnih organih, javnih zavodih in drugih organih 
ter organizacijah, ki so se pretežno financirale iz državnega 
proračuna, izplačevala plače v nasprotju z veljavnimi predpisi. 
Posamezniki so zato pred pretekom zastaralnega roka (do 
31.10.1997) vložili tožbe na plačilo razlike v plači in bili v pravdah 
tudi uspešni. Država jim je tako bila na podlagi pravnomočnih 
sodb dolžna plačati glavnico in zakonite zamudne obresti. 
Generalno pa je država ta dolg iz naslova nepravilno izplačanih 
plač do vseh zaposlenih uredila z Zakonom o lastninskem 
preoblikovanju podjetij, ki je v šestem odstavku 31. člena določil, 
da se vsem zaposlenim za premalo izplačane plače v navedenem 
obdobju izdajo lastniški certifikati. Lastniški certifikati so bili izdani 
konec leta 1994 na podlagi Uredbe o izdaji, razdelitvi in uporabi 
lastniških certifikatov, niso pa bili vnovčljivi oziroma z njimi ni bilo 
mogoče trgovati vse do sprejema Zakona o prvem pokojninskem 
skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih 
investicijskih družb v letu 1999. Ker se vsi prejemniki lastniških 
certifikatov ne strinjajo ali z lastniškim certifikatom ali s 
preoblikovanjem lastniškega certifikata v nominalnem znesku v 
pokojninski bon, vlagajo tožbe, s katerimi od države zahtevajo 
izplačilo razlike v plači v nominalni višini lastniškega certifikata v 
gotovini s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od leta 1992 oz. od 
leta 1995 dalje, ali izplačilo odškodnine za škodo, nastalo zaradi 
zmanjšanja vrednosti lastniškega certifikata od nominalne 
vrednosti kot posledico njihovega preoblikovanja v pokojninske 
bone. Do sedaj je pravnomočnih le manjše število sodb, ki so se 
končale ugodno za državo, kot posledica uspešnega ugovora 
zastaranja terjatve. Zaradi zavrnitve tožbenih zahtevkov so 
nekateri tožniki že začeli umikati tožbe, vendar s podatkom o 
številu le-teh ne razpolagamo. Na zunanjem oddelku v Mariboru 
pa sta dva tožnika modificirala svoj tožbeni zahtevek tako, da 
izdane pokojninske bone sedaj sprejemata in tožita za razliko 
med nominalno in tržno vrednostjo pokojninskih bonov. O teh 
zahtevkih bo odločalo redno sodišče. Pričakujemo, da bodo 
navedenima primeroma sledili še drugi tožniki. Kljub vsemu je bilo 
v letu 2000 vloženih 234 novih zahtevkov. 

b) Socialni in drugi spori 
« 

Opozarjamo na štiri tožbe za razliko v plačah, ki so jih vložili 
nekdanji piloti JLA, ki so ob osamosvojitvi prestopili v slovensko 
vojsko, ta pa jim ni mogla zagotoviti, da bi opravljali ista dela kot v 
JLA, zaradi česar so imeli tudi nižje plače, čeprav gre samo za 
štiri primere, pa tožniki skupaj zahtevajo prek 28.000.000,00 SIT 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od posameznih zneskov od 
avgusta 1991 dalje in za dobo petih let. Od vseh primerov je 
zaenkrat sodišče odločilo le v enem, ko je zahtevku ugodilo. 

Kolektivni delovni spori, ki jih obravnava Državno pravobranilstvo, 
so s področja priznavanja reprezentativnosti sindikatov ter hrambe 
statutov sindikatov. Pri ugotavljanju pravilnosti in zakonitosti odločb 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, kot drugostopnega 
organa v postopku priznavanja reprezentativnosti sindikata, gre 
v sodnem postopku le za presojo pravilnosti in zakonitosti 
odločitve ministrstva glede na dokumentacijo, s katero je 
razpolagalo kot drugostopni organ. 

Socialni spori, ki se vodijo zaradi vrnitve neupravičeno prejetih 
nadomestil in dodatkov se večinoma končajo v korist države. 
Enako velja za spore, ki se vodijo zaradi pravice do štipendije in 
šolnine, kjer pa predstavlja problem izterjava, saj gre v glavnem 
za občane brez zaposlitve ali premoženja. 

V letu 2000 so se v večjem številu pojavili novi spori zaradi plačila 
solidarnostne pomoči. Zahtevki so v večini primerov utemeljeni. 
Državno pravobranilstvo bi jih moralo po dogovoru z Ministrstvom 
za finance pripoznavati. 

Sedežno pravobranilstvo obravnava zadeve upokojevanja pod 
ugodnejšimi pogoji, in sicer približno 180 zadev po Zakonu o 
prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o 
zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v 
neazbestno (v nadaljevanju: ZPPPAI) ter 20 zadev po Zakonu o 
zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga 
Zagorje, Senovo in Kanižarica (v nadaljevanju: ZZRZSK). 

Tožbe po ZPPPAI izvirajo iz iste pravne podlage, vendar iz različnih 
dejanskih stanj. Zaradi racionalnosti reševanja Delovno in socialno 
sodišče v Ljubljani rešuje posamezne različne vzorčne primere. 
V postopkih po ZZRZSK Državno pravobranilstvo ugovarja 
neobstoj procesne predpostavke za postopek pred Delovnim in 
socialnim sodiščem, ker ni bila izdana dokončna odločba v 
upravnem postopku. 

Številni so tožbeni zahtevki na priznanje pravice do denarnega 
nadomestila med brezposelnostjo. Sodišča velikokrat razveljavijo 
odločbe Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve potem, 
ko precej bolj natančno kot ministrstvo v pritožbenem postopku, 
raziščejo dejansko stanje in ugotovijo napake v postopkih centrov 
za socialno delo kot prvostopnih organov. 

Analiza zadevnih primerov potrjuje upravičenost številnih tožbenih 
zahtevkov, zaradi česar bi bilo v teh primerih smotrno, da bi 
pristojna ministrstva čim preje sklepala izvensodne poravnave 
oz. bi Državnemu pravobranilstvu morala dati soglasje za 
pripoznavo zahtevkov. 

11. Ostala pravna področja 

Med gospodarskimi spori, ki se vodijo kot nadaljevanje izvršilnih 
postopkov zoper državo kot dolžnika, prevladujejo spori zaradi 
neplačevanja in nepravočasnega plačevanja računov. Postopki 
se večinoma končajo z umikom tožbe, saj dolžniki svoje poslovne 
obveznosti med postopkom poravnajo. 

Zakon o finančnem poslovanju (v nadaljevanju: ZFPPod) v prvem 
odstavku 37. člena določa, da se pravne osebe iz petega in 
šestega odstavka 580. člena ZGD, ki se do uveljavitve tega 
zakona niso uskladile s prvim in drugim odstavkom 580. člena 
ZGD, in pravne osebe iz prvega odstavka 583. člena ZGD, ki se 
do uveljavitve tega zakona niso uskladile z ZGD, izbrišejo iz 
sodnega registra brez likvidacije. Četrti odstavek 27. člena ZFPPod 
pa določa, da delničarji oz. družbeniki pravnih oseb, ki so bile 
izbrisane iz sodnega registra, odgovarjajo za eventualne 
neporavnane obveznosti izbrisane pravne osebe s svojim 
premoženjem. 
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Država ima do pravnih oseb, izbrisanih iz sodnega registra na 
podlagi citirane zakonske določbe, največkrat terjatve iz naslova 
neplačanih davčnih obveznosti, manj iz naslova neplačanih 
carinskih obveznosti. Iz podatkov o premoženjskem in finančnem 
stanju delničarjev oz. družbenikov, katere Državnemu 
pravobranilstvu po dogovoru posredujejo pristojni davčni uradi, 
je v večini primerov evidentno, da dejanskega poplačila obveznosti 
ne bo možno doseči. 

Na problem je Državno pravobranilstvo opozorilo predstavnike 
Glavnega davčnega urada in Ministrstva za finance zaradi dosega 
dogovora, na podlagi katerega bi Državno pravobranilstvo glede 
na ugotovljene pravno relevantne podatke presojalo umestnost 
sprožitve postopkov. 

Z uveljavitvijo Zakona o pravdnem postopku (Ur.list RS, št 26/99, 
v nadaljevanju: ZPP) je tožena stranka dolžna vložiti odgovor na 
tožbo v roku 30 dni od prejema tožbe (v gospodarskih sporih pa 
celo v roku 15 dni), pri čemer mora že v samem odgovoru na 
tožbo, najkasneje pa na prvem naroku, navesti vsa dejstva, ki so 
potrebna za utemeljitev njenih predlogov, ponuditi dokaze, ki so 
potrebni za ugotovitev njenih navedb, in se izjaviti o navedbah in 
ponujenih dokazih nasprotne stranke. Kasneje predloženih novih 
dokazov in dejstev sodišče ne upošteva, razen, če zanje stranka 
brez svoje krivde ni mogla vedeti oz. jih posredovati. 

Državno pravobranilstvo je že pred uveljavitvijo novega ZPP 
zaprosilo Vlado za razgovor, na katerem se je skušalo ugotoviti in 
dogovoriti, katere državne organe se obvešča cv vloženih tožbah 
oz. zahtevkih po 14. členu ZDPra. Prav tako je Državno 
pravobranilstvo pisno pozvalo vse državne organe in organizacije 
v sestavi, naj sporočijo imena kontaktnih oseb, ki so zadolžene 
za sodelovanje z Državnim pravobranilstvom za pravočasno in 
popolno zbiranje in posredovanje dejstev, podatkov, listinskih in 
drugih dokazov v posameznih primerih. Ob tem pa Državno 
pravobranilstvo ugotavlja, da zadevno sodelovanje ne dosega 
nujno potrebne učinkovitosti in kakovosti, kar je v pretežni meri 
posledica nerazumno kratkih procesnih rokov (ki nimajo 
nobenega pozitivnega učinka na trajanje «sojenja v razumnem 
roku«), in ker kontaktna oseba, ki praviloma pred prejetjem tožbe 
z zadevo ni bila seznanjena in mora podatke šele pridobiti od 
različnih služb znotraj organa, ni usposobljena za presojo, katera 
dejstva, podatki, izjave, dogodki ipd. so za spor relevantni. 

Ne nazadnje pa ugotavljamo, da v nekaterih primerih nasprotna 
stranka razpolaga z obsežnejšimi podatki kot Državno 
pravobranilstvo, ker posamezne službe podatke zadržujejo iz 
razlogov »tajnosti«. 

VI. POSTOPKI PO ZAKONU O IZVRŠBI IN 
ZAVAROVANJU 

Število izvršilnih zadev, v katerih nastopa Republika Slovenija kot 
upnik, se iz leta v leto povečuje. V letu 2000 je bilo vloženih 3884 
izvršilnih predlogov ( predlogi za zavarovanje terjatev z vknjižbo 
zastavne pravice, izvršbe z rubežem in prodajo nepremičnin, 
izvršbe z rubežem plače, drugih prejemkov, kapitalskih deležev, 
premičnih stvari), kar je za 34% več kot v letu 1999. Povečan 
obseg vloženih izvršilnih predlogov je predvsem posledica 
učinkovitejšega dela davčnih organov. Skupna vrednost teh 
predlogov znaša 17.089.204.178,20 SIT. 

Zoper Republiko Slovenijo je bilo v letu 2000 vloženih 138 izvršilnih 
predlogov v skupni vrednosti 4.155.140.515,47 SIT, pri čemer 
ugotavljamo, da so predlagane izvršbe največkrat posledica 
nespoštovanja sodnih odločb ter nepravočasnega plačevanja 
računov. 

1. Zavarovanje terjatev z vknjižbo zastavne pravice 

Predlogi za zavarovanje terjatev z vknjižbo zastavne pravice v 
zemljiški knjigi so v pretežni meri instrument, ki se ga država 
poslužuje predvsem pri izterjavi davčnih obveznostih. V letu 2000 
je bilo vloženih 628 takšnih predlogov. 

Podlaga za zavarovanje obveznih dajatev z vknjižbo zastavne 
pravice v zemljiški knjigi na nepremičninah dolžnika je dolgovni 
seznam, ki ga v okviru svojih pristojnosti izda v davčnem postopku 
pristojni davčni organ. Dolgovni seznam velikokrat ne vsebuje le 
terjatve, ki so prihodek Republike Slovenije, temveč tudi terjatve, 
ki so prihodek drugih pravnih oseb (npr. Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje, 
občin in različnih zbornic). Našteti subjekti so sami 
materialnopravni upravičenci do posameznih terjatev, ki izhajajo 
iz dolgovnega seznama in hkrati tudi formalnopravni upravičenci 
za razpolaganje z zahtevkom pred sodišči, zato jih Državno 
pravobranilstvo ne zastopa. Dosedanja praksa, da so se v korist 
države zavarovale vse obveznostne terjatve, torej tudi terjatve 
naštetih pravnih oseb je nesprejemljiva, saj ob morebitnem 
stečajnem ali likvidacijskem postopku nad dolžnikom, ti ne morejo 
prijaviti ločitvene pravice, saj njihova terjatev ni vknjižena v 
zemljiški knjigi v njihovo korist. Ker je država upnik samo v 
primerih, ko gre za terjatve, ki so prihodek republiškega 
proračuna, bi moral pristojni davčni organ v dolgovni seznam 
zajeti samo obveznostne dajatve do proračuna. V vseh ostalih 
primerih bi morala davčna služba obvestiti pristojni pravni subjekt, 
da ta pred sodiščem sam zavaruje svoje pravice. 

Takšen način dela je ustaljen že v drugih sodnih postopkih, tj. 
stečajnem, likvidacijskem, postopku prisilne poravnave ter 
zapuščinskem postopku. 

2. Izvršbe z rubežem in prodajo nepremičnin 

Pri davčnih izterjavah se pojavlja vprašanje učinkovitosti vlaganja 
izvršilnih predlogov na rubež in prodajo nepremičnin v primerih, 
ko so dolžniki lastniki nepremičnin in zemljišč na deležih, ki so 
manjši od ene polovice. Po predlogu davčnega organa državno 
pravobranilstvo vlaga izvršbe tudi na idealne deleže do 1/12, 1/ 
24 itd. pri čemer je potrebno samo za cenitev založiti okrog 
90.000,00 SIT, končnega učinka pa ni, saj takšnih deležev 
nepremičnin na dražbi ni mogoče prodati. 

Enako velja v primerih, ko so nepremičnine obremenjene z 
zastavnimi pravicami do tolikšne mere, da je jasno, da v primeru, 
če bo nepremičnina na javni dražbi prodana, davčne terjatve 
zaradi prej vpisanih zastavnih pravic ne bodo poplačane. 

V takih primerih, bi bilo edino primerno pravno sredstvo predlog 
za zavarovanje terjatve z zastavno pravico na nepremičnini. Le- 
ta namreč teoretično omogoča upniku, da nekoč pride do 
poplačila. 

3. Izvršbe na rubež plače, drugih prejemkov, 
sredstev na bančnih računih, vrednostnih 
papirjev, kapitalskih vložkov in premičnih 
predmetov 

Po prejemu predloga stranke za izterjavo denarne terjatve, 
Državno pravobranilstvo zbere podatke o dolžnikovem 
premoženju. Če je dolžnik zaposlen ali prejema pokojnino ali ima 
sredstva na bančnem računu, se predlaga izvršba z rubežem 
denarnih sredstev. Takšna izvršba je najučinkovitejša. 
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Če izvršba na denarna sredstva ni možna ali ni uspešna, se 
predlaga izvršba z rubežem in prodajo premičnin dolžnika. 

»Premičninska izvršba« je za upnika največkrat neuspešna in 
hkrati najdražja oblika izvršbe. Upnik mora namreč predhodno 
založiti predujem za stroške izvršitelja, obvezno pa se mora 
udeležiti tudi naroka na kraju samem (pogosta oddaljenost lokacij, 
stroški prevoza). Obvezna udeležba na narokih za rubež 
premičnin Državnemu pravobranilstvu nemalokrat povzroča pri 
delu velike organizacijske težave, saj Državno pravobranilstvo 
nima zadostnega števila kvalificiranega osebja. Državno 
pravobranilstvo skuša udeležbo zagotoviti z uporabo 10. člena 
ZDPra (zastopanje po pooblastilu državnega pravobranilca), 
vendar pa zaprošeni organi največkrat ne zagotovijo svoje 
udeležbe. 

Ocenjujemo, da bi bilo potrebno razmisliti, ali je določba sedanjega 
tretjega odstavka 82. člena Zakon o izvršbi in zavarovanju v 
primerih, ko gre za terjatev države kot upnika, najbolj smotrna 
rešitev. 

Opaziti je rahel upad predlogov za izterjavo najemnin za službena 
stanovanja, saj se novi predlogi v glavnem vlagajo zaradi novega 
dolga že znanih dolžnikov. Na drugi strani je opaziti povečano 
izterjavo šolnin ali stroškov za tečaje tujih jezikov.Takšne predloge 
na Državno pravobranilstvo naslavlja predvsem Ministrstvo za 
obrambo. 

Ostale izvršilne zadeve se nanašajo predvsem na izterjavo 
stroškov sodnih postopkov. V posameznih zadevah se dolžniki 
odzivajo na naše opomine, četudi pred tem opomini naših strank 
niso bili uspešni. Po presoji smo se v posameznih primerih z 
dolžniki dogovorili za obročno odplačevanje dolga. 

V letu 2000 smo na podlagi sklepa računskega sodišča vložili 
približno 50 izvršilnih predlogov za vrnitev preveč izplačanih plač. 
V vseh primerih so bili vloženi ugovori. Kljub temu, da ima sklep 
računskega sodišča naravo izvršilnega naslova, so sodišča 
sklepe o dovolitvi izvršbe razveljavila in se bodo postopki 
nadaljevali kot pravde. 

Pri zbiranju podatkov, potrebnih za vložitev izvršilnih predlogov 
ugotavljamo, da banke ob naših poizvedbah o dolžnikovih računih 
kljub določbi 12. člena Zakona o državnem pravobranilstvu, v 
nekaterih primerih zavračajo posredovanje zaprošenih podatkov. 

VII. STEČAJNI POSTOPKI IN POSTOPKI PRISILNE 
PORAVNAVE 

V letu 2000 je Državno pravobranilstvo prejelo 907 novih zadev, 
kar pomeni za 98% večji pripad. V stečajnih postopkih država 
uveljavlja terjatve v skupni višini 226.566.034.969,92 SIT. 

Državno pravobranilstvo ima še vedno težave pri prijavljanju 
terjatev, saj določeni organi podatke pošiljajo po roku za vložitev 
prijave v stečajni postopek, v mnogih primerih pa je posredovana 
dokumentacija o terjatvah pomanjkljiva oziroma je sploh ni. Tako 
se še dogaja, kljub izrecnim opozorilom Državnega 
pravobranilstva Ministrstvu za finance, ob izdelavi končnih poročil 
o postopku, da Državno pravobranilstvo vloži prijavo brez 
dokazov, ali pa se dokazi posredujejo kasneje. Takšno poslovanje 
meče slabo luč tudi na Državno pravobranilstvo, ki je dolžno 
predložiti pravočasne, popolne in z dokazi utemeljene vloge. 

Ugotavljamo tudi, da država v primeru dodeljevanja kreditov oz. 
sredstev za posebne namene, v sklenjenih pogodbah odobrenih 
sredstev ustrezno ne zavaruje (npr. z vpisom zastavne pravice 

na dolžnikovih nepremičninah, poroštveno obveznostjo, ipd.). 

Poseben problem so tudi postopki prisilne poravnave, v katerih 
mora Državno pravobranilstvo kot zastopnik upnika glasovati o 
potrditvi prisilne poravnave, pa ni prejelo stališča Vlade kako 
glasovati. Dogaja se celo, da imata v posameznih zadevah 
Ministrstvo za finance (ki usklajuje stališča in pripravlja gradivo 
za sprejem sklepa na Vladi) ter Ministrstvo za gospodarstvo (kot 
večji upnik) različni stališči in zaradi tega Vlada ne more 
pravočasno sprejeti sklepa o načinu glasovanja. 

Država se je na področju davkov pričela vključevati aktivneje in 
nastopa tudi kot predlagatelj uvedbe stečajnega postopka. V teh 
postopkih največkrat ni pričakovati nikakršnega poplačila dolga, 
je pa interes upnika v tem, da se po pravnomočnosti sklepa o 
začetku in zaključku stečajnega postopka takšnega podjetnika 
ali gospodarsko družbo izbriše iz registra in se mu s tem 
onemogoči nadaljnje poslovanje in kopičenje dolga. Vložili smo 
131 predlogov za uvedbo postopka. Do sedaj so sodišča v 21 
primerih predlogom sledila in v sedmih primerih stečajne postopke 
hkrati zaključila, saj je šlo za manjše pravne osebe ali samostojne 
podjetnike, katerih premoženje ne bi zadoščalo niti za stroške 
stečajnega postopka. 

Država mora kot predlagatelj uvedbe stečajnega postopka založiti 
predujem za stroške uvedbe postopka, v primerih, ko ima dolžnik 
kakšno premoženje, pa tudi za stroške cenitve le-tega. Sodišča 
so v posameznih primerih naložila predlagatelju plačilo predujma 
za začetek stečajnega postopka v znesku 300.000,00 SIT. Na 
pritožbo Državnega pravobranilstva je Višje sodišče v Ljubljani 
znižalo predujem na 20.000,00 SIT. Pritožbeno sodišče je zavzelo 
stališče, da je predujem določen v prvem odstavku 93. člena 
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji namenjen le za 
kritje stroškov do začetka stečajnega postopka. 

Sodelovanje v upniškem odboru v postopkih prisilne 
poravnave 

Državno pravobranilstvo sodeluje kot predstavnik države tudi v 
upniških odborih. Pri tem se srečuje s težavami pri pridobivanju 
stališča za glasovanje v postopku prisilne poravnave. 

V letu 2000 so bili zaključeni naslednji postopki prisilne poravnave, 
v katerih je Republika Slovenija prijavila terjatve v večjih zneskih: 

Dolžnik Novoteks Tkanina d.d., Novo mesto: Republika 
Slovenija je uveljavljala terjatev Ministrstva za gospodarske 
dejavnosti v znesku 80.410.613,28 SIT s pp (priznana), 
Ministrstva za okolje in prostor v znesku 6.132.174,30 SIT s 
pp (priznana) in Ministrstva za finance, DURS, DU Novo 
mestu v znesku 23.437.678,53 SIT s pp (delno prerekana), 
skupno v višini 109.980.466,10 SIT s p.p. Priznane terjatve 
spadajo v tretji razred terjatev, ki bodo poplačane v višini 
20%. 

- Dolžnik IUV Vrhnika, d.d.: Republika Slovenija je uveljavljala 
terjatev Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v 
znesku 17.016.201,95 SIT (priznana), Ministrstva za 
gospodarske dejavnosti v znesku 322.598.323,80 SIT 
(priznana), Ministrstva za finance, Carinarnica Sežana v 
znesku 10.249,64 SIT (priznana), DURS v znesku 
51.118.784,00 SIT (priznana), cesije in krediti v znesku 
775.205.972,00 SIT (priznana), skupno v znesku 
1.165.949.531,00 SIT. Priznane terjatve so bile konvertirane 
v lastniški delež družbe. 
Dolžnik Bombažna predilnica in tkalnica Tržič d.d.: Republika 
Slovenija je uveljavljala terjatev Ministrstva za gospodarske 
dejavnosti v znesku 129.345.081,84 SIT (priznana), 
Ministrstva za finance Davčna uprava Republike Slovenije, 
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DU Kranj v znesku 11.669.644,50 SIT (priznana), Ministrstva 
za okolje in prostor, Uprava za varstvo narave v znesku 
4.105.508,20 SIT (priznana), Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve v znesku 791.763,90 SIT (priznana). Priznane 
terjatve bodo poplačane v višini 20%. 

VIII. NEPRAVDNI POSTOPKI 

Zadeve po vsebini predstavljajo: 

Zemljiškoknjižni predlogi v komasacijskih postopkih, 
razlastitvenih postopkih in pri izvedbi različnih pogodb. 
Problemi se pojavljajo predvsem pri vpisu etažne lastnine, 
saj je ta v zemljiški knjigi praviloma še neurejena. 
Prijave terjatev v zapuščinskem postopku predvsem iz 
naslova neplačanih davkov in prispevkov. Menimo, da bi se 
davčni uradi morali posluževati pristojnosti, opredeljenih v 
tretjem in četrtem odstavku 13. čl. Zakona o davčnem 
postopku. Zakon določa, da davčni organ, ko stranka, zoper 
katero je uveden postopek odmere davka, ki ni dohodnina, 
umre, izda sklep o prekinitvi postopka. Ko so pravni nasledniki 
umrle stranke znani, se postopek nadaljuje zoper njih. Za čas 
do ugotovitve pravnih naslednikov, lahko davčni organ postavi 
začasnega zastopnika. To določba je pomembna, saj zadevnih 
terjatev ne bi bilo potrebno prijavljati v zapuščinski postopek, 
predvsem pa bi davčni organ končal postopek po določbah 
zakona o davčnem postopku. 

- Zemljiškoknjižni predlogi na vpis izbrisa zastavne pravice, 
do katerih pride v primeru, ko zastavni dolžniki zavarovano 
terjatev v celoti poravnajo. 

- Nepravdni postopki za določitev meje v primerih, ko parcele 
nepremičnine predlagateljev mejijo s parcelo nepremičnine, 
ki je v lasti Republike Slovenije. 
Postopki razlastitve nepremičnin. V zvezi s tovrstnimi postopki 
opozarjamo, da se višina odškodnine po drugem odstavku 
26. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/ 
97) določi po vrednosti, ki jo ima nepremičnina, način 
ugotavljanja vrednosti nepremičnine pa ni določen. Cenilci 
imajo zato pri ocenjevanju vrednosti nepremičnine in 
določanju odškodnine različne pristope in s tem različne 
ocene vrednosti nepremičnin.Ta problem je posebej izstopal 
v primeru razlastitve zemljišč na odseku avtoceste Divača - 
Kozina, ko je sodišče sledilo ugotovitvam cenilcev, da gre za 
stavbna zemljišča in razlaščencem priznalo odškodnino za 
stavbna zemljišča, ki je petkrat višja od odškodnine za 
kmetijska zemljišča. Na pritožbo Državnega pravobranilstva 
je pritožbeno sodišče sklepe razveljavilo z napotilom, da gre 
za kmetijska zemljišča, zaradi česar je treba opraviti ponovne 
cenitve. 

Ugotavljamo tudi, da je sodna praksa neenotna glede vprašanja 
prevzema zapuščine brez dediča na temelju 9. člena v povezavi 
z 219. členom Zakona o dedovanju. V 9. členu Zakona o dedovanju 
je določeno, da zapuščina brez dedičev postane družbena last. 
Po razlagi prof. Zupančiča, glede na to, da družbene lastnine ni 
več, zapuščina postane državna last (originaren način pridobitve 
lastnine). Sodišča pa so zapuščino brez dediča enkrat prenesla 
na občino, drugič na državo, ne glede na to, kakšne nepremičnine 
zapuščino sestavljajo. Nekatera sodišča menijo, da objekti in 
stavbna zemljišča pripadajo občini, kmetijska zemljišča pa državi, 
nekatera pa, da vse pripada državi oziroma občini. Kljub neustrezni 
zakonodajni ureditvi pa se sodišča, upoštevaje pravno teorijo, v 
zadnjem času odločajo za kaduciteto v korist države. Takšno je 
tudi stališče Ministrstva za finance in Vlade. Prehod 
zapustnikovega premoženja na državo se v primeru kaducitete 
izvrši brez sprejemne izjave in obvezno, saj kaducitetni 

upravičenec - država ne more odkloniti zapadle dediščine. 
Problemi nastopijo, kadar je zapuščina zadolžena, saj zapustnikov 
dolg bremeni kaducitetnega upravičenca do višine vrednosti 
zapuščine. Posledica tega je, da upniki ob obstoječi zakonodaji 
zahtevajo od države poplačilo svoje terjatve še preden je država 
uspela vnovčiti zapuščino (ta je velikokrat brez vrednosti oziroma 
nevnovčljiva). Zato bi bilo eventualno razmisliti o dopolnitvi Zakona 
o dedovanju glede pogojev in načina realizacije terjatve do 
zapustnikovega upnika. 

IX. POSTOPKI PO ZAKONU O DENACIONALIZACIJI 

Državno pravobranilstvo je v letu 2000 obravnavalo 8.253 
denacionalizacijskih zahtevkov. V letu poročanja je prejelo 1536 
novih zahtevkov, kar je v primerjavi z letom 1999 za 23,47% več 
zadev. Končanih je bilo 2087 zadev. 

Temeljno načelo Zakona o denacionalizaciji (v nadaljevanju: ZDen) 
je poprava krivic, ki so bile storjene nekdanjim lastnikom 
premoženja, odvzetega s prisilnimi predpisi med drugo svetovno 
vojno in po njej, ne da bi se pri tem povzročale nove krivice. 
Časovna odmaknjenost podržavljenja bistveno otežuje postopke, 
svoj delež k temu pa prispeva tudi uzakonjena prednost vračanja 
nepremičnin v naravi. 

Poseben problem so spori glede stvarne pristojnosti med upravnimi 
enotami in sodišči v primerih, ko so bile z denacionalizacijskimi 
upravičenci najprej sklenjene arondacijske pogodbe oz. 
sporazumi, ki so jim sledile še arondacijske odločbe. Odločbe 
Vrhovnega sodišča glede pristojnosti so bile celo za isto 
arondacijsko območje različne, tako da še sedaj ni mogoče z 
gotovostjo določiti stvarno pristojnega organa. Razlogi prenosov 
pristojnosti iz upravne enote na sodišče in iz sodišča ponovno na 
upravno enoto, so gotovo eden od razlogov dolgotrajnosti 
postopka. 

Na območju zunanjega oddelka v Celju so ovira hitrejšemu 
vračanju hmeljišča (22. in 28. člen ZDen), prav tako pa tudi nasad 
kloniranih macesnovih sadik, ki je edinstven v Sloveniji in katerega 
iztek rodnosti (30 let) presega z zakonom določeno maksimalno 
možnost sporazumnega dogovarjanja med upravičencem in 
zavezancem (10 let). 

V letu poročanja je bilo tudi sporno vprašanje, ali tisti, ki jim je bilo 
podržavljeno kmetijsko zemljišče, ki ga ni mogoče vrniti, ker je 
pozidano, lahko zahtevajo od Sklada nadomestno zemljišče. Zato 
je prišlo do zastoja v postopkih, v katerih so predlagatelji zahtevali 
nadomestno zemljišče. Državni zbor je julija 2000 sprejel obvezno 
razlago ZDen in določil Sklad za zavezanca za vračanje 
nadomestnih zemljišč. Sporazumevanje med strankama za 
nadomestno zemljišče je dodatna faza postopka, ki od Sklada 
zahteva predhodno preverjanje razpolagalne pravice z 
nadomestnimi zemljišči. Obnavljali se bodo tudi že pravnomočno 
končani postopki, v katerih strankam ni bila priznana pravica do 
nadomestnih zemljišč, kar bo povečalo število denacionalizacijskih 
postopkov in tudi vplivalo na povečanje števila nedokončanih 
postopkov. 

Dodatne zaplete v postopkih denacionalizacije povzročajo 
spremembe nosilcev lastninske pravice, temelječe na sprejetih 
zakonih, kar ima za posledico spremembo zavezane stranke v 
postopku. Zakon o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni 
lasti (Uradni list RS, št. 89/99) je določil, da spomeniki, ki so 
razglašeni kot spomeniki državnega pomena in so bili družbena 
lastnina v sredstvih podjetij in drugih pravnih oseb na dan 
23.8.1996, postanejo last Republike Slovenije. Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni 
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list RS, št. 99/99) je določil, da je univerza oz. samostojni 
visokošolski zavod, ki ga je ustanovila Republika Slovenija, lastnik 
premoženja pridobljenega iz javnih sredstev. Prenos lastninske 
pravice se bo uredil s pogodbo med državo Republiko Slovenijo 
in univerzami ter samostojnimi visokošolskimi zavodi po stanju 
na dan 1.3.2000. Po Zakonu o javnih skladih (Uradni list RS, št. 
22/2000) postanejo nezazidana stavbna zemljišča, namenjena 
za graditev, last občine, na območju katerih ležijo. Prvi zakon je 
nepremičnine, ki preidejo v last države, opredelil, druga dva 
zakona, na podlagi katerih država ni več lastnica nepremičnin, 
pa sta določila le pravna dejstva, ki jih bo potrebno šele ugotoviti 
s posebno listino. Zaradi tega je potrebno v postopkih reševati 
tudi predhodna vprašanja, kdo so zavezanci v postopku. 

Problemi nastajajo tudi pri ugotavljanju ovir za vrnitev nepremičnin 
v naravi. V 19. členu ZDen je določeno, da nepremičnin ni mogoče 
vrniti, če ta služi za opravljanje dejavnosti državnih organov ali za 
dejavnost s področja zdravstva, vzgoje in izobraževanja, kulture 
oz. drugih javnih služb. Upravljavci, ki nepremičnine uporabljajo 
za naštete dejavnosti, zahtevajo, da se nepremičnine ne vrnejo, 
vendar je za uspešnost takega ugovora potrebno dokazati še 
nadaljnji predpisani pogoj, da bi bila s tem bistveno okrnjena 
možnost za opravljanje te dejavnosti, ker je ni mogoče nadomestiti 
z drugo nepremičnino ali bi bila nadomestitev povezana z 
nesorazmernimi stroški. Zakonodajalec se je očitno zavedal 
težavnosti izvedbe predpisa, zato ga je v letu 1998 v ZDen-B 
dopolnil z določbo, kdaj se šteje, da bi bili stroški nesorazmerno 
veliki. 

Da bi pospešili in poenotili reševanje denacionalizacijskih 
postopkov, je generalni državni pravobranilec na rednih in izrednih 
koordinacijskih sestankih usklajeval delo in sprejemal dodatne 
ukrepe za pospešeno reševanje zadev. Od septembra 2000 
Državno pravobranilstvo vsake tri mesece poroča Vladi, 
Ministrstvu za pravosodje in Uradu za denacionalizacijo o številu 
novo pripadlih zadev, izdanih odločbah, številu pritožb, ki jih je 
vložilo Državno pravobranilstvo, o razlogih za pritožbe, odstotku 
uspešnosti pritožb in številu obravnav. Iz poročila z dne 7.12.2000 
za obdobje od 1.9.2000 do 30.11.2000 izhaja, da je Državno 
pravobranilstvo vložilo 15 pritožb, da je bila uspešnost pritožb 
70% in da so upravni organi razpisali 489 obravnav. Objektivno je 
nemogoče, da bi se udeležili vseh razpisanih obravnav. V interesu 
nezavlačevanja postopka se prilagajamo razmeram, vendar 
zaradi ravnanja Državnega pravobranilstva upravni organ ni bil 
nikoli oviran pri izvedbi denacionalizacijskih postopkov. Morebitna 
nenavzočnost državnega pravobranilca na naroku pri upravnem 
organu ni vzrok za dolgotrajnejše obravnavanje zadev, prav tako 
pa tudi ne razlog za zaostanke v reševanju. Povečanje novih 
denacionalizacijskih zadev v letu poročanja, ki so bile pred 
upravnimi organi vložene v letih 1992 in 1993, kaže na dosedanjo 
pasivnost upravnih organov. 

Z namenom, da bi dosegli čim učinkovitejše reševanje 
denacionalizacijskih postopkov, je nepravdni oddelek sedežnega 
pravobranilstva na kolegijih redno obravnaval aktualno pravno 
problematiko in to zlasti v zvezi z nadomestnimi zemljišči, 
državljanstvom, denacionalizacijo premoženja univerze, 
denacionalizacijo premoženja subjektov po 14. členu ZDen, obstoja 
ovir za vrnitev nepremičnin v naravi (zlasti vračanja kategoriziranih 
in nekategoriziranih cest, kulturnih spomenikov državnega 
pomena in naravnih znamenitosti), zahtevkov po plačilu 
odškodnine z določeno vrsto delnic. S stališči, sprejetimi na 
oddelčnem kolegiju, so bili sproti seznanjeni zunanji oddelki. 

V letu poročanja je Državno pravobranilstvo skladno s sklepom 
Vlade sodelovalo s Skladom pri oblikovanju priznanic po 27. členu 
ZDen in se vključilo v reševanje problematike zahtevkov po 
takojšnji zamenjavi priznanic za obveznice. Pravobranilstvo je 
sodelovalo s Skladom pri oblikovanju postopka sporazumevanja 
za nadomestna zemljišča, predlagalo način reševanja zahtevkov 
za denacionalizacijo zemljišč, ki so v postopku komasacije, 
opozarjalo Sklad, da je v primeru bistveno povečane vrednosti 
podržavljene nepremičnine za uveljavitev razlike v vrednosti, 
potrebno predložiti dokaz o investicijah, zaradi katerih je bila 
vrednost bistveno povečana. 

X. POSTOPKI PO ZAKONU O UPRAVNIH SPORIH 

Po Zakonu o upravnih sporih (Uradni list RS, št. 50/97, 65/97 
popr. in 70/2000) je državni pravobranilec v upravnem sporu 
zastopnik javnega interesa. 

Upravno sodišče Republike Slovenije in Vrhovno sodišče 
Republike Slovenije sta Državnemu pravobranilstvu zaradi 
udeležbe v postopku v letu 2000 vročila 4278 tožb. Pravobranilstvo 
je v 822 primerih prijavilo udeležbo. 

Državni pravobranilec je v upravnem sporu tudi tožnik, in sicer 
kadar meni, da je z upravnim aktom kršen zakon v škodo javne 
koristi. Tožbo lahko vloži v roku dveh mesecev od vročitve 
upravnega akta stranki. V letu 2000 so državni pravobranilci kot 
zastopniki javnega interesa vložili 10 tožb (dve v zadevah zaradi 
jedrske varnosti in osem v postopkih denacionalizacije). 
Pravobranilstvo meni, da je majhno število prejetih pobud za 
vložitev tožbe posledica dejstva, da prizadeta javnost ni 
seznanjena z zakonsko možnostjo dajanja pobud Državnemu 
pravobranilstvu kot zastopniku javnega interesa. 

Poleg tega je Državno pravobranilstvo, kot zakoniti zastopnik 
Republike Slovenije, vložilo 31 tožb zaradi odprave upravnih 
aktov, in sicer 24 zaradi postavitve začasnega skrbnika, sedem 
pa v zvezi z denacionalizacijskimi postopki. O nobeni tožbi, vloženi 
v letu 2000, sodišče še ni odločilo. 

XI. PRAVNA MNENJA 

V letu 2000 je bilo Državnemu pravobranilstvu predloženo v 
mnenje 1497 osnutkov pogodb, s katerimi se ustanavljajo, 
spreminjajo ali ukinjajo stvarne pravice na nepremičninah v lasti 
Republike Slovenije in že sklenjenih pogodb zaradi presoje 
ustreznosti dogovorjene cene na podlagi Uredbe o odprodaji, 
oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti Republike 
Slovenije. V večini teh pogodb je Republika Slovenija pridobivala 
nepremičnine, potrebne za graditev avtocest. 

V letu poročanja je dalo Državno pravobranilstvo organom 
Republike Slovenije in Skladu v zvezi z upravljanjem državnega 
premoženja 79 mnenj o načinu reševanja različnih 
premoženjskopravnih vprašanj. Največkrat se je presojala 
utftmeljenost zahtevkov za priznanje lastninske pravice na 
nepremičninah. Med drugim so bila dana mnenja o lastninjenju 
kulturnih spomenikov in njihovem pravnem zavarovanju, načinu 
razpolaganja z državnim premoženjem, ugotavljanju funkcionalnih 
zemljišč, načinu sklepanja zakupnih pogodb, plačilu sodne takse 
za priznanje tuje sodne odločbe, vrnitvi zaseženih predmetov, 
vrednotenju stanovanj, o spregledu pravne osebe, itd. 

9. april2001 15 poročevalec, št. 24 



XII. PRAVNA MNENJA K SPREJETIM TUJIM 
FINANČNIM OBVEZNOSTIM 

V skladu z zakonodajo oz. drugimi predpisi tujih držav in 
mednarodnih institucij, Državno pravobranilstvo daje pravna 
mnenja k sprejetim finančnim obveznostim Republike Slovenije v 
tujini (tuji krediti, izdaja obveznic, revolvingi) ter s tem v zvezi 
pripravlja določene strokovne podlage (poročilo o naravi in višini 
sodnih terjatev zoper Republiko Slovenijo). 

XIII. POSTOPKI PREDTUJIMI SODIŠČI 

Državno pravobranilstvo zastopa na podlagi 11. člena ZDPra 
Republiko Slovenijo pred tujimi sodišči. Zaradi zakonodaje držav, 
katerih sodišča vodijo te postopke, Državno pravobranilstvo ne 
izpolnjuje zakonskih pogojev za neposredno zastopanje pred 
temi sodišči (za vsako državo se zahteva poseben izpit oz. drugi 
pogoji za zastopanje). V takih primerih Vlada na predlog 
generalnega državnega pravobranilca pooblasti ustrezno tujo 
odvetniško družbo. Državno pravobranilstvo s pooblaščencem 
sodeluje s pripravo gradiv, stališč, zakonodaje ipd. 

XIV. POSTOPKI PRED EVROPSKIM SODIŠČEM ZA 
ČLOVEKOVE PRAVICE 

Državno pravobranilstvo je o postopkih pred Evropskim sodiščem 
za človekove pravice (v nadaljevanju: Evropsko sodišče) 
obveščeno, ko prejme od sodišča pritožbo pritožnika in zaprosilo, 
da Vlada odgovori na posamezna vprašanja, ki jih postavi sodišče. 
Glavna naloga Državnega pravobranilstva je v prizadevanju za 
dosego usklajenega mnenja znotraj države glede zatrjevane 
kršitve Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin (v nadaljevanju: Konvencija) ter čim popolnejša 
obrazložitev pravnih in dejanskih razlogov posameznega primera. 
V odgovoru, ki ga Državno pravobranilstvo posreduje 
Evropskemu sodišču, le-to pripravi pregled zakonske in 
podzakonske ureditve varstva pravic in svoboščin v Republiki 
Sloveniji, preveri, ali je pritožnik za varstvo svojih pravic izčrpal 
vsa pravna sredstva, ki jih dopušča slovenska zakonodaja. 
Izčrpanost nacionalnih pravnih sredstev je procesna predpostavka 
za obravnavo zadev pred Evropskim sodiščem. Nadalje se 
Državno pravobranilstvo skupaj z Vlado opredeli do v pritožbi 
navedenih dejstev in trditev ter utemelji stališče, zakaj po mnenju 
Vlade ni podana zatrjevana kršitev človekovih pravic. To 
utemeljitev je potrebno praviloma podkrepiti še z ustrezno sodno 
prakso, ki jo je Evropsko sodišče že zavzelo v podobnih primerih. 
Poskrbeti je potrebno tudi za zagotovitev ustreznih dokazov. V 
primerih, ko sodišče odloči, da bo v določeni zadevi potrebno 
javno zaslišanje, Državno pravobranilstvo na samem zaslišanju 
ustno argumentirano predstavi stališča in mnenja Vlade glede 
pritožbenih razlogov ter daje pojasnila in odgovore na vprašanja 
članov senata, ki jih le-ti dostavijo na javnem zaslišanju. 

Državno pravobranilstvo neposredno posluje z Evropskim 
sodiščem, kar se je pokazalo za zelo učinkovito, saj se lahko 
sodišču le s popolnimi vlogami zadeva predstavi tako, kot to 
ocenjujeta Vlada in njen zastopnik. • 
Državno pravobranilstvo ima pomembno vlogo tudi v zaključni 
fazi postopka, saj je potrebno v primeru obsodbe države, znotraj 
države poskrbeti za čim hitrejšo izvršitev odločbe sodišča. Učinek 
odločb sodišča se namreč odraža tako v zagotovitvi ustreznega 
zadoščenja pritožniku, kot tudi v zasledovanju ustreznih 
sprememb v notranjem pravu, da ne bi prihajalo do obravnavanja 
podobnih pritožb pred Evropskem sodiščem. Ker pa so se prve 
pritožbe nanašale na kršitev primernosti roka obravnavanja 
zadeve, je Državno pravobranilstvo v takšnih zadevah opozorilo 
pristojno sodišče na odločanje v razumnem roku. 

V letu 2000 je bilo zoper Republiko Slovenijo registriranih 54 novih 
zadev. Državno pravobranilstvo je v istem letu obravnavalo šest 
zadev, od katerih so tri zaključene. Pritožbe so se nanašale na 
kršitev pravice do poštenega sojenja, pravice do sojenja v 
razumnem roku, do prepovedi mučenja in prepovedi odpiranja 
poštnih pošiljk. 

V letu 2000 je Evropsko sodišče 2000 v dveh zadevah ugotovilo, 
da je Republika Slovenija kršila določbe Konvencije. 

a. Primer Majarič 
V zadevi Majarič je Evropsko sodišče 18.01.2000 izdalo sodbo, s 
katero je ugotovilo, da je Republika Slovenija kršila prvi odstavek 
šestega člena Konvencije (kršena pravica do odločanja v 
razumnem roku). 

Slovenski državljan gospod Ljubo Majarič je vložil pritožbo 
decembra 1994. V pritožbi je zatrjeval, da mu je sodišče v 
kazenskem postopku kršilo pravico do pravičnega sojenja in 
odločitve v razumnem roku. Zahteval je plačilo 450.000,00 
avstrijskih šilingov odškodnine. 

Sodišče je Republiki Sloveniji naložilo, da mora pritožniku v roku 
treh mesecev plačati 300.000,00 SIT odškodnine za nastalo 
nepremoženjsko škodo. Potrdilo je odločitev Evropske komisije 
za človekove pravice, da uporaba nadzorstvene pritožbe ne 
predstavlja učinkovitega pravnega sredstva in da sodišče v 
kazenski zadevi ni odločilo v razumnem roku. Kot prepoznega je 
zavrnilo ugovor Državnega pravobranilstva, da pritožnik v Sloveniji 
ni izčrpal vseh pravnih sredstev, ki jih za varstvo ustavne pravice 
do sojenja v razumnem roku določa veljavna notranja pravna 
ureditev. 

b. Primer Rehbock 
V zadevi Rehbock je Evropsko sodišče 28.11.2000 izdalo 
odločbo, s katero je ugotovilo kršitev tretjega člena (prepoved 
mučenja), petega odstavka petega člena (vsakdo, ki je bil žrtev 
nezakonitega odvzema prostosti, ima iztožljivo pravico do 
odškodine) in osmega člena (pravica do spoštovanja dopisovanja) 
Konvencije. 

Nemški državljan gospod Emst Rehbock je vložil pritožbo zoper 
Republiko Slovenijo in zatrjeval, da je bil med aretacijo in priporom 
izpostavljen grobemu ravnanju policistov, da ni mogel začeti 
postopka, s katerim bi se lahko hitro odločilo o zakonitosti 
njegovega odvzema prostosti, da ni bila spoštovana njegova 
pravica do odškodnine in dopisovanja. Pritožnik je zahteval plačilo 
174.897 DEM zaradi izgube zaslužka in povračila stroškov, 
1,000.000,00 DEM pa je zahteval kot odškodnino za bolečine in 
trpljenje. 

Evropsko sodišče je Republiki Sloveniji naložilo, da mora 
pritožniku plačati 25.000,00 DEM za nedenarno škodo in 7.000,00 
DEM za povračilo stroškov. Sodišče je tako odločitev sprejelo, 
ker država ni pravočasno podala ustreznega ugovora o 
neizčrpanosti pravnih sredstev. 

Evropsko sodišče je tudi ugotovilo, da v predmetni zadevi ravnanje 
Republike Slovenije s pritožnikom med priporom ni predstavljalo 
kršitve tretjega in petega člena Konvencije. 

Za obe zadevi moramo pripomniti, da ju je Državno pravobranilstvo 
prejelo v delo, ko je Evropska komisija že odločila o sprejemljivosti 
zatrjevanih kršitev Konvencije, Republika Slovenija pa do takrat 
ugovora o neizčrpanosti pravnih sredstev ni podala. Kasnejšega 
ugovora s strani Državnega pravobranilstva Evropsko sodišče 
ni več upoštevalo. 
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Iz obeh sodb Evropskega sodišča povzemam, da: 
država, preden je Državno pravobranilstvo prevzelo 
zastopanje, ni podala bistvenega ugovora o neizčrpanosti 
pravnih sredstev; 
zaradi nesorazmerno visokih odškodninskih zahtevkov 
država ni pristopila k sklepanju prijateljske poravnave; 
Evropsko sodišče pritožnikom prisoja razumne odškodnine; 
nerazumno dolgi roki odločanja (v zadevi Majarič) terjajo od 
države, da bo morala poskrbeti za zagotovitev učinkovitih 
ukrepov za skrajšanje sodnih in drugih postopkov. 

c. Primer Ružnič 
Pritožnica gospa Azama Ružnič je vložila pritožbo 29.2.2000. V 
pritožbi je zatrjevala obstoj kršitve 3. člena Konvencije, da bo 
izpostavljena mučenju, nečloveškemu in ponižujočemu ravnanju, 
če bi jo Republika Slovenija kot begunko iz Bosne in Hercegovine 
izgnala iz države. 

Evropsko sodišče je zadevo črtalo s seznama, ker je pritožnica 
pred upravnim organom v Sloveniji uspela pridobiti zase ugodno 
odločbo. 

Podatki o preostalih pritožnikih, ki so vložili pritožbo zoper 
Republiko Slovenijo, Državnemu pravobranilstvu niso dostopni. 

Državno pravobranilstvo ponovno ugotavlja, da Republika, 
Slovenija za primere, ko njen sodnik sporoči Evropskemu sodišču, 
da se umika iz določene zadeve, nima zakona, na podlagi katerega 
bi lahko v isti zadevi imenovala tako imenovanega ad hoc sodnika. 
Na podlagi prvega in drugega, odstavka 29. člena Pravil sodišča, 
je sodišče dosedaj v dveh zadevah povabilo Republiko Slovenijo, 
da za sojenje v posamezni zadevi imenuje kot sodnika 
nadomestnega sodnika ali kot ad hoc sodnika osebo, ki izpolnjuje 
kvalifikacije iz 21. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin. O tem so bili obveščeni predsednik države, 
predsednik Komisije za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve pri Državnem zboru Republike Slovenije, generalna 
sekretarka Vlade, minister za pravosodje in direktor Službe za 
zakonodajo Vlade. Obveščeno je bilo tudi Ministrstvo za zunanje 
zadeve. 

V letu 1999 je Vlada sicer Državnemu zboru predlagala dopolnitev 
80. člena Zakona o ustavnem sodišču, da bi v takšnih primerih 
Vlada s sklepom določila osebo, ki bo nadomeščala za vsak 
primer posebej sodnika Evropskega sodišča. Državni zbor 
predlagane spremembe še ni sprejel. 

XV. IZOBRAŽEVANJE 

predavateljev ter potne stroške predavateljev. 

XVI. POVZETEK 

Kot izhaja iz uvodnega dela poročila, je bilo v letu 2000 zoper 
Republiko Slovenijo vloženih manj tožb kot v predhodnem letu, 
pri čemer je potrebno opozoriti, da je zmanjšan obseg pripada 
posledica usiha tako imenovanih »certifikatnih » tožb (v letu 1999 
jih je bilo 5237). Nasprotno pa so v porastu odškodninske pravde, 
ki temeljijo na zatrjevanem nepravilnem delu države (26. člen 
Ustave), na objektivni odgovornosti države, na zatrjevanem 
neizpolnjevanju zakonsko prevzetih obveznostih države (Zakon 
o odkupu terjatev do Iraka , Kube in Ljudske Republike Angole ter 
Zvezne direkcije za promet in rezerve izdelkov posebnega 
pomena, Zakon o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi 
izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne 
proizvodnje v neazbestno, Zakon o popravi krivic, Zakon o 
denacionalizaciji), na zahtevkih, ki izvirajo iz naslova pravic in 
obveznosti države kot delničarja oz. družbenika v gospodarskih 
družbah, na zahtevkih iz naslova zatrjevanih nepravilnostih pri 
izvrševanju javnih naročil po Zakonu o javnih naročilih ter 
zahtevkih iz naslova nepravilnosti pri dodeljevanju koncesij. Pri 
tem poudarjamo, da sprejeta in uveljavljajoča se nova sodobna 
zakonodaja širi obseg pravnih temeljev odgovornosti države, 
katerih posledica so praviloma vrednostno zelo visoki, 
postopkovno pa zahtevni in zapleteni sodni postopki. 

Zaradi različne interpretacije nekaterih predpisov si Državno 
pravobranilstvo z vložitvijo izrednih pravnih sredstev prizadeva 
pridobiti dokončne rešitve najvišjih sodnih organov. 

Za čim uspešnejše zastopanje države v postopkih je, poleg visoke 
strokovnosti, znanja in izkušenosti državnega pravobranilca, 
nujno potrebno učinkovito (tako po vsebini kot časovno) 
sodelovanje z državnimi organi, v katerega delovno področje 
zadeva sodi. 

Ugotavljamo, da bi bilo število postopkov pred sodišči možno 
zmanjšati, in sicer, da: 
- bi država v primerih, ko Državno pravobranilstvo nesporno 

ugotovi, da je zahtevek utemeljen in primeren, sklepala 
izvensodne poravnave; 
država ne bi vztrajala pri vnaprej izgubljenih postopkih; 
bi država pravočasno izpolnjevala svoje obveznosti. 

Lucljan BEMBIČ 
generalni državni pravobranilec 

V novembru 2000 je Državno pravobranilstvo prek Centra za 
izobraževanje organiziralo v Portorožu šolo državnih 
pravobranilcev. Šole so se udeležili vsi državni pravobranilci, 
pomočniki državnega pravobranilca, višji strokovni sodelavci, 
sekretarka in dva pripravnika z diplomo pravne fakultete. Predmet 
obravnave so bile teme o temeljnih značilnostih gospodarskih 
družb po Zakonu o gospodarskih družbah, o temeljnih značilnostih 
in razlikah med posameznimi gospodarskimi družbami, o 
kapitalskih vprašanjih poslovanja gospodarskih družb, pravu 
vrednostnih papirjev, sodnem varstvu zaradi kršitve pravice do 
sojenja v razumnem roku ter o tekočih vprašanjih v registrskih 
zadevah. V okviru Dneva državnih pravobranilcev je bila tema 
izobraževanja novosti Zakona o splošnem upravnem postopku. 

Celotni izobraževalni program je bil predhodno odobren na 
Programskem svetu Centra za izobraževanje, ki je tudi zagotovil 
denarna sredstva za najem dvoran, za honorarje zunanjih 

Priloge: 

- številčni pregled obravnavanih zadev v letu 2000 (priloga 1) 
- letno statistično poročilo za leto 2000 skupaj v delu (priloga 2) 
- letno statistično poročilo za vse vpisnike za 

leto 2000 (priloga 3) 
- letno statistično poročilo za leto 2000 za 

PK vpisnik (priloga 4) 
- letno statistično poročilo za leto 2000 za 

PP vpisnik (priloga 5) 
- vrednostni pregled obravnavanih zadev v 

letu 2000 (priloga 6) 
- pregled obravnavanih zadev v letu 2000 

v odstotkih (priloga 7) 
- številčni pregled obravnavanih zadev v letu 2000 (priloga 8) 

9. april 2001 17 poročevalec, št. 24 



> 
Lil 
O 

O 
o 
o 
CM 

D 
H- 
lil 

§ 
< 
Z 
> 

Ž 
m 
o 
o 
ID -J 

O > 

Lil 
OH 
Q_ 

Ž 
>o 

> 
UJ 
h 

>(/) 

B> 

o 

3 1 
Z z < tu < ^ z 
> £ ^ < O m ^ J 
M O ra CD 
^ > > 3 

Zi a. ^ o 
5R O »" g 

> 

SK
U

PA
J 

38
68

 

31
04

 

32
07

 

60
90

 

40
77

 

42
56

 

40
33

 

17
32

 

29
59

7 

5
9
9
6
4

 

PK
, 

U
, 

IP
S

, 
R

A
ZL

, 
R

, 
N

, 
JP

, 
Z

A
U

P,
 

PE
R

S,
 

M
1 

13
89

 

95
9 

13
41

 

23
62

 

19
23

 

26
66

 

13
15

 

78
9 

13
35

5 

2
6

0
9

9
 

PI
SN

A
 

PR
A

V
N

A
 

M
N

E
N

JA
 

0 0 3 2 1 0 0 0 19
6 

2
0
2

 

D
E

N
A

C
IO

N
A

L
IZ

A
C

IJ
A

 
Z

A
PL

E
M

B
A

 

60
0 

23
7 

84
2 

83
7 

47
2 

23
8 

95
5 

38
7 

39
45

 

8
5

1
3

 

IZ
V

R
ŠB

E 

10
52

 

66
2 

49
9 

16
55

 

54
6 

32
8 

91
1 

37
3 

28
39

 

8
8

6
5

 

PR
A

V
D

E
 

ST
E

Č
A

JI
 

82
7 

12
46

 

52
2 

12
34

 

11
35

 

10
24

 

85
2 

18
3 

92
62

 

1
6
2
8
5

 

N
A

SL
O

V
 

PR
A

V
O

B
R

A
N

IL
ST

V
A

 

D
P 

O
D

D
. 

C
EL

JE
 

D
P 

O
D

D
. 

K
O

PE
R

 

D
P 

O
D

D
. 

K
RA

N
J 

D
P 

O
D

D
. 

M
A

RI
BO

R 

D
P 

O
D

D
. 

M
U

RS
K

A
 

SO
BO

TA
 

D
P 

O
D

D
. 

N
O

V
A
 

G
O

RI
CA

 

D
P 

O
D

D
. 

N
O

V
O
 

M
ES

TO
 

D
P 

O
D

D
. 

PT
U

J 

D
P 

L
JU

BL
JA

N
A

 

S
K

U
P

A
J:

 

poročevalec, št. 24 18 9. april 2001 



o 
o 
o 
CM 
O 
H- 
LU 

>Q LU 
O O 
a: 
o 
D. 
O 

>o 
H 
00 
h- 
< 
h- 

O 
Z 
H 
LU 

< 
0. 
13 
* 
(/) 

< z < 

□ tl- 
iš O 
G- s m ž a 3 cc o 

CL 
D 
* 
CO 

00 Tt 
(O o 00 T- CO CO 

h- 
o CM 
CO 

O) 
o CO 

h* o 
co co m co cm o M « 

£ s ^ «M 

"i £ 
co vf 
Eb Ql 

co o CD O CM 
CD 
CM CM CD 

C0 
K LU 
CL 

O O 2? CD £ O "tf CM 

O) CD O CD lO CD h- CD O) r*» o ID 
o CD CD lO CD 

a: lO co CO o o o CD CD 

CO O) 00 o ID ^ 
00 T- CM 

CM £ CD CM 
CD O ^ Tf O h- CM t- 

lO 1^ r- h- •*- CM t- 
® S S s co °g 

CM 
2 O O C0 CM t- CD G) 

O O CM 
CM 
S 

N co CD CM h- CO T- CM CD ^ CM m 

h- oo co m cm 
CD 
00 CM 5 00 

h- C0 CM 
O CM O) co co 

o> 
co 

S ^ S CD 2 CD 
O) O) TT 

ID U") 
£ S 

CO 00 T- CM r- CO O) 
C0 h- CO 

CD CO 00 CM 

C0 
CO CO ID CM CM t- 

ID h- § 5 ID t- 
O CD CO CM CM 

CD CD 
O 
K 

- 3 »D ^ s 
CO T- CM O) a 

SO) CM 00 co 
CM CM ID 00 

C0 
> d 
o ? -J < CO £ 
< m 
2 O 

> 
Ž 

LU —> _i 
LU 
O 
Q 
O 
O 
CL 
O 

a. 
LU 
CL 
o 
* 
d 
o 
o 
o. 
o 

£ 

o 
o 
o 
CL 
O 

OC 
O 
CO 
cc 
< 

Q 
O 
o 
CL 
Q 

O 
C0 
O 
C0 

Q 
Q 
O 
Q_ 
Q 

< 
O 
a. 
o 
o 

o 
o 
o 
CL 
D 

C/) 
LU 

O 
O 
O 
0- 
o 

o 
D 
O 
CL 
O 

< 
Z 
< -J _l 
CD 
=3 

CL 
O 

cn CL 

0 C 
1 
0£ 
ffl 
ž 

april 2001 19 poročevalec, št. 24 



o 
o 
o 
CM 

LU 

S 
LU 
* 

co 
o. 
> 
UJ 
C/5 
> 

>o 
o 
g 
o 
CL 
o 
z 

»O 
h- 
(/) 
I- 
< 
h- 
O) 

LU 

O 

o 

% 2 
z z < 
yj < > ? 
^ x š ^ O m 5 3 5) o « m 

3 Ž J 3 □ D- I! o CD a O Z) H O o. § T" lu g 
K .N) ac. Q 

P
ri

po
m

be
 

(O 

O
st

al
o 

n
er

eš
en

o
 

m 

30
65

 

23
06

 

23
32

 

48
61

 

25
67

 

37
85

 

29
48

 

12
33

 

18
48

8 

41
58

5 

R
eš

en
o 

S
ku

pa
j 

4b
 

80
3 

79
8 

87
5 

12
29

 

15
10

 

47
1 

10
85

 

49
9 

11
10

9 

18
37

9 

Z 
od

st
op

om
 

4a
 

70
 

11
 

29
 

66
 

29
 

16
 

46
 

19
 

45
9 

74
5 

S
ku

pa
j 

v 
de

lu
 

CO 

38
68

 

31
04

 

32
07

 

60
90

 

40
77

 

42
56

 

40
33

 

17
32

 

29
59

7 

59
96

4 

P
re

je
to
 

v 
do

bi
 

po
ro

ča
nj

a 

CM 

17
65

 

10
86

 

14
09

 

17
53

 

94
1 

10
10

 

14
13

 

41
1 

11
00

6 

20
79

4 

N
er

eš
en

o 
iz

 
pr

ej
šn

je
 

do
b

e 
po

ro
ča

nj
a 

T- 

21
03

 

20
18

 

17
98

 

43
37

 

31
36

 

32
46

 

26
20

 

13
21

 

18
59

1 

39
17

0 

N
A

SL
O

V
 

PR
A

V
O

B
R

A
N

IL
ST

V
A

 

D
P 

O
D

D
. 

C
E

L
JE

 

D
P 

O
D

D
. 

K
O

PE
R

 

D
P 

O
D

D
. 

K
R

A
N

J 

D
P 

O
D

D
. 

M
A

R
IB

O
R

 

D
P 

O
D

D
. 

M
U

R
SK

A
 

SO
B

O
T

A
 

D
P 

O
D

D
. 

N
O

V
A
 

G
O

R
IC

A
 

D
P 

O
D

D
. 

N
O

V
O
 

M
E

ST
O

 

D
P 

O
D

D
. 

PT
U

J 

D
P 

L
JU

B
L

JA
N

A
 

SK
U

PA
J:

 

poročevalec, št. 24 20 9. april 2001 



©> 

o 
<č 12 CO Z d 
>!> 
ČO o ' ' 

H m ^ E 

LU > 

"S 

5 5 

§ 

O 
O 
O 
fS 

Lil 
_l 

N 
O 
_J 
»O 
O 
cc. 
o 
a. 
o 
z 
>o 
h- 
CO 
I- 

Č 
(/} 
O 
z 
p 
LLI 

O. 
S 
N 

* O 
Z CL 

8 Ž 
£ Q 

> O 
* S O. o 

IU 
o. oc 
a cl 

Ui 
<o 
W 
a: 
ui 
z 
3 

§ 
o 

i 
< 

§ a 
S 
§ 
> 
O 
z ui 
KO UI 
0! 

s 
■25 Ui 
ac 
S 
Č (O 
O 

S c •o 
e 
> 

<0 1 

S 2 O ro 
C ? 
II 
> fl 

♦j s •« 

I 

Ž 
2 

- 2 
II 
| | 
> & 

% C o « 
-O 4) 
e s 
> s 

*j -S </> ^ 
s 

p 

IS 

■*s 

2S 

?8 

I 

<o 
N 

O UI 
ES 
gs 
LU § 
<w a uj 3 
OL O 
UJ 
z 

8 e 

I 

*i! 
40 a 

9. april2001 21 poročevalec, št. 24 



o 
o 
o 
CM 

LU 
-I 

O 

'O 
o 
cz 
o 
□L 
o 

>o 
K 
(jO 
h- 

t 
W 
O 
Z 
H 
UJ 

KD 

o. 
N 

|2 
(0 Z 
0. Q 
> o 
CL I 
CL O UJ 
o. ac 
o a. 

o 
z LU 
<0 UJ 
a: LU 
z 
O 

co 
O 

UJ 

I* a lu 

* 5 V) > 

23 
uj O 
38 

°S 
S O 
<n g uj CQ 
CL O UJ 
Z 

$ o C •O 
9> 

. ž 

"a 

(0 </> C O (TJ C > "U <i> 
21 
> s 

> . a> 

"s 

4-1 (TJ (/> C o ro c J: ■d s 
2 I 
> a 

-1 
s 

"O 
£ 
> 

> 
+* -O 
** nI 

c TJ 
9> 

-1 

0 C 
1 > 

V) 
8 
S: 

poročevalec, št. 24 22 9. april 2001 



o. o 
o ^ o Z o ^ ™ ž 

Si 
3| 
3? 
o ž o_ ca 
o© z o >0 LU 
<0 3 _ m 
5 S 
Č 5: </> 2 
O »- z ^ 
* 9 LU Z -1 a LU a > 

i; 

& 

M > h- 

(0 (rt (0 (rt (rt (rt 

- 
SI

T 
- 

SI
T 

62,1
71,3

99 
3S
 S

IT 

t- M 8 
8 
s 

s 

t t t t t t m m t/i u> in u> t t t (rt <0 (0 
8 
i 
S 
s 

S 

| 

DE
NA

CIO
NA

LiZ
A 

3 O 

t t t t t t 
8 8 8 " " X 
sls' s 
i i 1 1 
8 8 s; 8 

£ s s M 
J 

S «. 

i 

t t t t t b m m m m in m 
8 8 8 8 8 8 
i £ i t m 
6 i i s 8 i g S t' 8" * 

h (0 55 
8 

Ž 8 

s 
5 

i 
s 

i 

§ 

1 
£ 

S S S M W M Š M O in 
j 

s s * 
5 

S 0. 3 * 

t t t t t t (rt «0 (0 Crt (0 10 

* 

l « M 5 

1 M 

io to <0 55 <5 «0 
8 8 8 S S 9 
8 S ft Š 51; 
i § § s s s 
8 I 8 | | i 

i S £ K 8 
8 ' § 
3 2 
i § 

S 
? 

I 
s 

j 

R W M M W W 
8 8 8 5 
S ' 5 £ § ' 
? 8 g 8 K 8 8 i ■» M" 

g £ s 
K « 
B ' 8 
\ i i s 

s 
s | 

s 

Ui m 

£ 
5) w «5 io w (75 
8 8 8 8 8 8 
H H H 
S 8 8 S * 5 

£ S 5 
8 6 
* £ 
I B 

5 
1 
i 
3 « 

* Z 
§ 

S S W « S M 8 8 8 8 -5 
E S 1 S J S 0 0 0 n « m 
š 8 S 8 5 B 
S S I | t § 

Š M M 
»an 
9 i? š 
8 s 8 
s i § 

S 
i 
< 
i t 

PR
AV

DE
 

O 

H 

8 8 1 8 1 : i 1 ; 
? 81 s m e s s 
& 1 8 g 0 3 5 8 1 
8 8 g S i S S š § 

S 

5 

| 
S S S 5 S S 
8 8 8 8 S S 
8 £ 9? 8 i 
S S 3 * 8 8 
S 5 S 8 • Ž 

i S ■ S £ = 
g 8 8 
8 S 8 
S S § 

5 
* 

1 
5 j 

2 

DP
 O

OO
 

C
EL

JE 
DP
 O

DO
 

K
OP

ER
 

DP
 O

OO
 

K
RA

NJ 
DP
 O

OO
 

M
AR

IBO
R 

OP
 O

OO
 

M
UR

SK
A 

SO
BO

TA
 

DP
 O

DO
 

N
OV

A 
G

OR
ICA

 

0 • D M 

in 
s & s 

3 0. 3 * </) 

1 
1 
i 0 "5 

1 S m £ 
H 

9. april 2001 23 poročevalec, št. 24 

* 





ŠTEVILČNI PREGLED OBRAVNAVANIH ZADEV V LETU 2000 

Št. zadev 

9. april 2001 25 poročevalec, št. 



. 

' 
' 

■ 

  —   
26 
  



Predlog zakona o 

IZVRŠEVANJU PRORAČUNA 

REPURLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2001 

(ZIPRS2001) 

-hitri postopek -EPA 166 -III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1611-0162 
Številka: 400-20/2001-1 
Ljubljana, 02.04.2001 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 28. korespondenčni seji 
dne 2.4.2001 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2001, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 201. in 219. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po 
hitrem postopku. 

Predlog zakon je treba obravnavati hkrati s predlogom 
proračuna in ga sprejeti takoj po sprejetju proračuna. 
Uveljavitev tega zakona je namreč neposredni pogoj za 
uveljavitev proračuna in za izvrševanje proračuna. Ker se 
mora državni proračun za letošnje leto sprejeti čim prej, da 
se na tak način prekine začasno financiranje države v 
letošnjem letu, je treba ta zakon obravnavati v državnem 
zboru v skladu s 201. členom poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije. To terjajo izredne 
potrebe države, pa tudi novi 219. člen poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije določa, da se za obravnavo in 
sprejem tega zakona uporabljajo določbe poslovnika o 
obravnavi zakona po hitrem postopku. V nacionalnem 
interesu je, da se državni proračun in predlagani zakon 
uveljavita čim prej, in da se tako omogoči normalno financiranje 
in delovanje države v tem letu. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- mag. Anton Rop, minister za finance, 
- mag. Helena Kamnar, državna sekretarka v Ministrstvu za 

finance, 
- Petra Zemljič, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PRILOGA: 1 
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I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00: v 
nadaljnjem besedilu: ZJF) postavlja temelje sistema upravljanja z 
javnofinančnimi in ožjimi proračunskimi izdatki, saj ureja sestavo, 
pripravo in izvrševanje proračuna Republike Slovenije, upravljanje 
s premoženjem države, zadolževanje države, poroštva in dolgove 
države, računovodstvo in proračunski nadzor. Vendar že ZJF 
predvideva, da bo hkrati s proračunom uveljavljen tudi letni zakon, 
ki bo, glede na posebnosti načrtovanja in strukture proračuna 
določenega leta, urejal iz tega izhajajoče posebnosti izvrševanja 
proračuna posameznega leta. Tako ZJF v 5. členu predvideva, 
da bo takšen zakon urejal obseg zadolževanja države, poroštev 
države in obseg zadolžitve javnega sektorja na ravni države v 
posameznem letu ter druge elemente, ki jih določa ZJF. Ta zakon 
lahko uredi tudi druga posebna pooblastila vladi in ministrstvu, 
pristojnemu za finance, pri izvrševanju proračuna za posamezno 
leto. 

Ker je Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) že 
pripravila in posredovala predlog proračuna Republike Slovenije 
za leto 20011 Državnemu zboru Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: državni zbor), je potrebno posredovati državnemu zboru 
tudi predlog zakona, ki bo uredil izvrševanje proračuna za leto 
2001. Izhajajoč iz pravne narave državnega proračuna v našem 
pravnem sistemu je uveljavitev letnega zakona o izvrševanju 
državnega proračuna nujen in neposredni pogoj za uveljavitev 
proračuna in s tem za njegovo izvrševanje. 

Predlagatelj zakona je pri pripravi zakona izhajal iz okvirov, ki jih 
postavlja ZJF in prvenstveno v zakonu uredil elemente, na katera 
napotuje le-ta. Prav tako so v zakonu urejena vprašanja za katera 
zakon o financiranju občin in zakon o javnih naročilih določata, da 
jih je potrebno urediti v letnem zakonu, ki se sprejema ob 
proračunu. Poleg tega zakon vključuje nekatere druge rešitve, ki 
so povezane z izvrševanjem proračuna letošnjega leta ali razvoja 
sistema upravljanja z javnofinančnimi izdatki in premoženjem 
države. 

Ključna novost predloga državnega proračuna za leto 2001, ki je 
vodila tudi pripravo tega zakona, je nova metodologija za pripravo 
predloga proračuna. Poračun za leto 2001 ima za osnovo 
programsko načrtovanje proračuna, ki zagotavlja usmerjenost k 
rezultatom, kar je podlaga za doseganje večje uspešnosti in 
učinkovitosti izvajanja nalog državnih organov in širše javne 
uprave. Programski pristop načrtovanja proračuna preusmerja 
nadzor nad viri sredstev (inputi) k nadzoru nad doseženimi rezultati 
delovanja. Za to dosego le-tega je potrebno vzpostaviti poročanje 
o doseženih ciljih in rezultatih ter spremljanje in ocenjevanje 
izvajanja uspešnosti delovanja vseh proračunskih uporabnikov. 
V ta namen je bilo potrebno razviti sistematičen pristop na podlagi 
klasifikacijskega sistema (funkcionalno - programska klasifikacija), 
preko katerega je mogoče politične usmeritve in prioritete povezati 
z razporejanjem proračunskih sredstev, cilje in naloge ministrstev 
s programi porabe ter merljive rezultate z rutinskim izvajanjem 
proračuna. Pravno podlago za programsko načrtovanje proračuna 
tvorita: i) uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga 
državnega proračuna (Uradni list RS, št. 56/00), ki ureja tako 

postopke, dokumente in metodologije za pripravo državnega 
proračuna in njegovih obrazložitev ter ii) odredba o funkcionalni - 
programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna (Uradni 
list RS, št. 43/00). Funkcionalno - programska klasifikacija 
strukturira proračun, finančne načrte neposrednih uporabnikov 
ter njihove obrazložitve v smiselna in zaokrožena: 
1. področja proračunske porabe, 
2. glavne programe in 
3. podprograme, pri čemer je proračunska postavka del 

podprograma, ki zajema celotno ali del aktivnosti ali projekta, 
ki ga izvaja posamezni neposredni uporabnik državnega 
proračuna. 

Programski pristop zahteva, da si mora uporabnik v programu 
dela določiti dolgoročne in enoletne cilje in indikatorje za merjenje 
zastavljenih ciljev, ter da v zaključnem računu poroča o njihovem 
uresničevanju. Programsko financiranje države in širše javne 
uprave kot posebna metoda spodbuja k večji učinkovitosti in 
uspešnosti delovanja javne uprave in zagotavlja boljše izvajanje 
nalog. Slednje je tudi eden izmed ciljev reforme javne uprave v 
Republiki Sloveniji. Prav tako programsko orientiran proračun 
omogoča boljšo preglednost proračuna. Državni proračun je doslej 
temeljil na posameznih proračunskih postavkah, katerih število 
se je z leti povečevalo (trenutno jih je aktivnih okoli 3000). Cilj 
nove proračunske sheme je smiselna združitev proračunskih 
postavk v vsebinske celote (podprograme, glavne programe in 
področja proračunske porabe), kar v večji meri omogoča sledenje 
vladnim prednostnim nalogam iz memoranduma, hkrati pa 
državnemu zboru omogoča usmeriti razpravo na posamezna 
vsebinska področja proračunov, ki jih je enostavneje povezati z 
zastavljenimi cilji. Po drugi stani bo prenos pooblastil pri izvrševanju 
proračuna lahko povezan s povečano odgovornostjo za 
uspešnost in učinkovitost na vseh ravneh odločanja. Vsi vodje 
podprogramov na katerikoli ravni državnih organov bodo obvezani 
nadzorovati dejavnosti v okviru svojih pristojnosti ter redno poročati 
o uspešnosti izvajanja nalog in doseganja zastavljenih ciljev. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA TER POGLAVITNE 
REŠITVE 

Temeljna proračunska načela, na katerih je zgrajen sistem 
proračunskega financiranja v naši državi, so določena v 2. členu 
ZJF in so spoštovana tudi v predlaganem zakonu. Kljub temu ta 
zakon dovoljuje nekatere izjeme od proračunskih načel, ki so 
določene predvsem v prehodnih členih. 

Vlada bo preko rešitev v zakon, ki bo urejal financiranje države v 
letošnjem letu, zasledovala uresničitev ciljev, ki so opredeljeni že 
v ŽJF, predlogih drugih zakonov, različnih programskih 
dokumentih države, na njihovo določitev pa vplivajo tudi revizijska 
poročila Računskega sodišča Republike Slovenije. 

Tako so cilji tega zakona naslednji: 
1. okrepitev programskega pristopa pri pripravi, sprejemanju in 

izvrševanju proračuna. Delna vzpostavitev programskega 
načrtovanja proračuna je bila realizirana že s pripravo predloga 
državnega proračuna za leto 2000 in je bila nadgrajena s 
predlogom proračuna za leto 2001, ta zakon pa želi doseči, 
da programska struktura zaživi tudi v postopkih izvrševanja 
proračuna in sicer kot kriterij pri prerazporejanju pravic porabe. 

' Objavljen je v Poročevalcih Državnega zbora Republike Slovenije št. 16/1 
do IX2001. 
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Vsak podprogram, glavni program in področje proračunske 
porabe namreč predstavljajo vsebinsko zaokroženo celoto, 
v okviru katere je utemeljeno prerazporejati pravice porabe, 
prerazporejanje med temi enotami pa že predstavlja poseg v 
strukturo proračuna, kot ga je sprejel državni zbor, zato so 
pooblastila vladi omejena; 

2. izboljšanje koordinacije dela med neposrednimi uporabniki in 
sicer na dveh ravneh (5. in 6. člen zakona): 

vzpostaviti vlogo koordinatorjev področij proračunske 
porabe in glavnih programov, da bi kasneje lahko uspešno 
izvajali svojo vlogo tudi pri pripravi programov, ki zahtevajo 
sodelovanje in koordinacijo različnih ministrstev ali drugih 
uporabnikov. Njihovo vlogo kaže okrepiti tudi v fazi 
izvajanja, spremljanja, ocenjevanja in nadziranja izvajanja 
programov in tako izboljšati koordinacijo dela večih 
ministrstev. Tako predlog zakona določa, da morajo biti o 
prerazporeditvah med različnimi področji proračunske 
porabe in glavnimi programi navedeni koordinatorji v 
letošnjem letu samo obveščeni; 
izboljšati finančno in vsebinsko koordinacijo znotraj 
skupine proračunskih uporabnikov. Zato zakon pri 
prerazporejanju pravic porabe daje pravico predlagati 
prerazporeditev na vlado predpisanemu koordinatorju te 
skupine (npr. ministrstvo in organi v njegovi sestavi, vladne 
službe, upravne enote). Ta je namreč odgovoren za 
pripravo in posredovanje finančnih načrtov ter njihovo 
usklajevanje na vladi, zato mora tudi v fazi izvrševanja 
proračuna skrbeti, da lahko uporabniki nemoteno finančno 
poslujejo; 

3. omejevanje prerazporejanja pravic porabe v proračunu. Zakon 
v skladu s priporočili Računskega sodišča Republike 
Slovenije, ki izhajajo iz revizijskih poročil o izvrševanju 
proračuna, postavlja omejitve obsega prerazporeditev pravic 
porabe med različnimi področji proračunske porabe, glavnimi 
programi in podprogrami (5. in 6. člen zakona). To je novost 
glede na pretekla leta. Na tak način se želi preprečiti, da bi 
vlada in drugi uporabniki s prerazporeditvami preveč 
spremenili v državnem zboru sprejeti proračun. Tudi pri 
pripravi, sprejemanju, izvrševanju ter nadziranju proračuna 
se namreč realizira temeljno ustavno načelo delitve med 
zakonodajno in izvršilno vejo oblasti, zato vlada v postopkih 
izvrševanja nima neomejenih pooblastil spremeniti proračun, 
kot ga je določil državni zbor; 

4. racionalizacija in bolj učinkovito poslovanje države. V ta namen 
so v zakon vključene rešitve, ki neposredne uporabnike 
stimulirajo k bolj gospodarnemu obnašanju, predvsem v smislu 
znižanja stroškov njihovega delovanja.Te rešitve so naslednje: 
- Za oddajo javnih naročil se kot najvišje vrednosti, do 

katerih se javno naročilo lahko oddaja po pravilih za oddajo 
naročil malih vrednosti določajo 8,000.000 tolarjev - za 
oddajo naročila za blago in storitve in 15,000.000 tolarjev 
- za oddajo naročila za gradnje. Na tak način se želijo 
znižati stroški za oddajo javnih naročil (11. člen). 
Splošni plačilni roki, določeni v 13. členu, se med drugim 
tudi ne uporabljajo za plačila plač, drugih osebnih 
prejemkov in povračila stroškov delavcev in 
funkcionarjev, zaposlenih pri neposrednih uporabnikih; 
pravnomočnih sodnih ali dokončnih upravnih odločb in 
poravnav; druge tekoče domače transfere; transfere 
posameznikom in gospodinjstvom ter subvencije. Med 
odhodke za druge tekoče domače transfere, ki imajo 
krajše roke plačil, seveda niso zajeti stroški plačil 
monopolnim dobaviteljem (npr. Elektro, Telekom, Javni 
Zavod Radiotelevizija Slovenija), ki se plačujejo iz postavk 
za blago in storitve (t.i. materialnih stroškov uporabnikov). 
Nova dikcija bo preprečila neutemeljeno zaračunavanje 
zamudnih obresti državi. 

Pravice porabe splošne proračunske rezervacije se 
uporabljajo tudi za plačilo plač novo zaposlenim delavcem 
in funkcionarjem in napredovanj zaposlenih pri 
neposrednih uporabnikih in se razporedijo neposrednemu 
uporabniku za plače samo v primeru, če sredstev za 
plače delavcev in funkcionarjev, ki so zaposleni na novo, 
ni mogoče zagotoviti v okviru pravic porabe v finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika ali skupine uporabnikov, 
v katero je uporabnik uvrščen (14. člen). Na tak način se 
želi omejiti pritisk na zaposlovanje in napredovanje v 
državnih organih. 
Neposredni uporabnik lahko nabavlja osnovna sredstva 
in izvaja investicijsko vzdrževanje, ki ga ni potrebno 
načrtovati v načrtu nabav in gradenj iz 25. člena ZJF, če 
je tovrsten izdatek nujen za izvedbo nepredvidenih 
popravil, nabavo blaga ali izvedbo drugih storitev, ki so 
potrebne za zagotovitev nemotenega delovanja 
neposrednega uporabnika. Skupni obseg pravic porabe, 
ki jih neposredni uporabnik lahko uporabi skladno s tem 
členom, ne sme presegati 40.000 tolarjev na zaposlenega 
pri neposrednem uporabniku na dan 15. december 2000 
(15. člen). Tako se bo omogočilo uporabnikom, da 
skrajšajo roke za nabavo blaga ali izvedbo drugih storitev, 
ki so potrebne za zagotovitev njihovega nemotenega 
delovanja. 
Obveznosti na podlagi pravnomočnih sodnih ali dokončnih 
upravnih odločb ter poravnav se plačujejo v breme 
sredstev neposrednega uporabnika, v čigar pristojnost 
spada zadeva (16. člen). Tako se stimulira uporabnike, 
da v pravdah korektno zastopajo interese Republike 
Slovenije. 
Vlada lahko na predlog pristojnega ministra in ministra za 
finance, odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga pravnih 
oseb do države, ki ne izvira iz naslova obveznih dajatev, 
če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z 
višino terjatve. V letu 2001 je mogoče odpisati terjatve 
največ do skupne višine 100,000.000 tolarjev (26. člen). 
S to rešitvijo se operacionalizira določilo 77. člena ZJF in 
ta rešitev bo prispevala k znižanju stroškov države v 
primerih, ko bi bili stroški večji od prihodkov. 
Pravice porabe za plačilo poroštev, ki niso načrtovana in 
zagotovljena v proračunu, se plačajo v breme postavk 
ministrstva za finance, vendar se ministrstvu za finance 
takoj prerazporedijo pravice porabe iz finančnega načrta 
neposrednega uporabnika, v katerega področje dela sodi 
dejavnost, ki jo opravlja dolžnik, za katerega obveznosti 
je bilo izdano poroštvo. S to rešitvijo se stimulira 
uporabnike, da v dogovoru z podjetji in bankami 
vnovčujejo poroštva države samo v resnično utemeljenih 
primerih (29. člen); 

5. zmanjševanje števila namenskih prejemkov in izdatkov 
proračuna (5. člen) in drugih izjem od temeljnih proračunskih 
načel (npr. vpeljava bruto načela za provizijo Agencije 
Republike Slovenije za plačilni promet), s čimer se uresničujejo 
tudi druga priporočila, ki jih je Ministrstvu za finance dalo 
Računsko sodišče Republike Slovenije. 

Da bi lahko nemoteno potekali predvideni postopki prodaje 
državnega stvarnega in finančnega premoženja, ta zakon za leto 
2001, do sprejema sprememb zakona o javnih financah, 
opredeljuje temeljne postopke in metode prodaje državnega 
stvarnega in finančnega premoženja. Na tak način se zagotavlja 
transparentnost postopkov prodaje, kar je osnova za 
uresničevanje privatizacije in njenih ciljev (poglavje 4.3. Prodaja 
stvarnega in finančnega premoženja države). 
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Postopno preoblikovanje Agencije Republike Slovenije za plačilni 
promet in vzpostavitev enotnega zakladniškega računa za državo 
in za občine pri Banki Slovenije sta cilja te vlade, ki ju je treba 
doseči čimprej, saj bosta prispevala k znižanju stroškov plačilnega 
prometa za državo in občine. S tem zakonom vzpostavljamo 
prehodno obdobje do vzpostavitve stanja, ki ga določa predlog 
zakona o plačilnem prometu. Zaradi prenosa plačilnega prometa 
na banke je treba za potrebe države vzpostaviti inštitucijo (Upravo 
za javne prihodke), ki bo zagotavljala informacije o prihodkih in 
odhodkih države in drugih oseb javnega sektorja. Ta se bo na 
podlagi zakona o plačilnem prometu, ki je v drugem branju v 
državnem zboru, vzpostavila iz preoblikovane Agencije Republike 
Slovenije za plačilni promet. Hkrati s tem je potrebno reševati 
druge kadrovska in premoženjska vprašanja, ki nastajajo pri tem 
procesu. Ti se postopoma in že nekaj let rešujejo tudi v letnih 
zakonih o izvrševanju proračuna (33. člen). Ob vsem navedenem 
pa v okviru reforme upravljanja z javnofinančnimi izdatki poteka 
vzpostavitev enotnega zakladniškega računa države pri Banki 
Slovenije (34. člen) in tudi občine morajo v letu 2001 odpreti račune 
pri Banki Slovenije. 

3. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

Predlog zakona ima finančne posledice, ki so skladne s 
proračunom Republike Slovenije za leto 2001. Z njegovo 
uveljavitvijo se bo omogočilo izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije za leto 2001. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(Vsebina zakona) 

S tem zakonom se za proračun Republike Slovenije za leto 2001 
(v nadaljnjem besedilu: proračun) določa struktura posebnega 
dela proračuna, postopki izvrševanja proračuna, posebnosti 
upravljanja s premoženjem države, obseg zadolževanja in 
poroštev države ter javnega sektorja na ravni države in 
posebnosti financiranja občin. 

2. člen 
(Pomen uporabljenih pojmov) 

(1) Pojmi iz 3. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
79/99, 124/00) imajo po tem zakonu enak pomen. 

(2) S tem zakonom opredeljeni pojmi imajo naslednji pomen: 
1. področja proračunske porabe so področja, določena s 

predpisano funkcionalno-programsko klasifikacijo izdatkov 
državnega proračuna, na katerih država deluje oziroma nudi 
storitve; 

2. glavni program je splošni program, katerega namen je 
izvajanje ciljev, ki so določeni za področja proračunske 
porabe; 

3. podprogram je del glavnega programa in ima jasno določene 
specifične cilje in kazalce učinkovitosti; 

4. proračunska postavka je del podprograma, ki zajema celotno 
aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja 
posamezni neposredni uporabnik državnega proračuna (v 
nadaljnjem besedilu: neposredni uporabnik); 

5. proračunska postavka-podskupina kontov je del proračunske 
postavke, ki določa ekonomske namene proračunskih 
izdatkov in predstavlja temeljno strukturno enoto izdatkov 
proračuna objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Za določitev podskupin kontov in kontov se uporablja 
predpisan enotni kontni načrt za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava; 

6. proračunska postavka-konto je osnovna strukturna enota 
izdatkov proračuna v fazi izvrševanja proračuna; 

7. pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika, da 
prevzema in plačuje obveznosti v breme sredstev na določeni 
proračunski postavki-konto; 

8. stvarno premoženje je premoženje po prvem odstavku 67. 
člena ZJF in 

9. kapitalske naložbe so delnice in poslovni deleži v gospodarskih 
družbah in ustanoviteljske, članske oziroma druge pravice 
upravljanja v drugih pravnih osebah. 

2. STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

3. člen 
(Struktura posebnega dela proračuna) 

(1) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih 
uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: 

1. področja proračunske porabe, 

2. glavne programe in 

3. podprograme. 

(2) Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na 
podskupine kontov. 

4. člen 
(Spremembe institucionalne strukture proračuna) 

Spremembe organizacije ali pristojnosti neposrednih uporabnikov, 
ki nastanejo na podlagi posebnega zakona ali drugega predpisa, 
sprejetega po uveljavitvi proračuna, je potrebno v skladu s 47. 
členom ZJF v proračunu prilagoditi v devetdesetih dneh po 
uveljavitvi posebnega zakona ali drugega predpisa. 

3. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 

3.1. Namenski prejemki in izdatki proračuna 

5. člen 
(Namenski prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in 

odhodkov) 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v 
prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji 
prihodki: 
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred 

požarom (Uradni list RS, št. 71/93), ki se po kriterijih Vlade 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) uporabijo 
za namene po navedem zakonu; 

2. prihodki posebnega prispevka iz 6. člena zakona o popotresni 
obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list 
RS, št. 45/98, 67/98 in 110/99); 
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3. prihodki, ki jih lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč 
po 94. členu zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 
59/96) vplačujejo v državni proračun in 

4. prihodki koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na 
srečo, ki so po 74. členu zakona o igrah na srečo (Uradni list 
RS, št. 27/95, 35/97 in 43/97) prihodek državnega proračuna, 
ki so bili v proračunu Republike Slovenije za leto 2000 določeni 
kot namenski prihodki ter so ostali neporabljeni na dan 
uveljavitve tega zakona. Ti prihodki se lahko v letu 2001 
uporabijo samo za plačilo v letu 2000 oziroma v začasnem 
financiranju leta 2001 sklenjenih pogodb. Neporabljena 
namenska sredstva iz tega naslova na dan 31. december 
2001 se uporabijo za financiranje vseh izdatkov proračuna 
Republike Slovenije za leto 2002. 

6. člen 
(Namenski prejemki in izdatki v računu finančnih 

naložb in terjatev ter v računu financiranja) 

(1) Namenski prejemki proračuna so tudi prejemki v računu 
finančnih naložb in terjatev, ki jih je dovoljeno, ne glede na 
določbo 74. člena ZJF, uporabiti za izdatke v računu finančnih 
naložb in terjatev in sicer: 

1. kupnina od kapitalskih naložb, ki se v proračun vplača na 
podlagi zakona o porabi sredstev kupnine po zakonu o 
lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 
34/96 in 60/99) se uporabi za namene določene v navedenem 
zakonu in 

2. kupnina od kapitalskih naložb države, ki se pridobi z realizacijo 
programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja v lasti 
države za leto 2001. 

(2) Posamezne vrste kupnin od kapitalskih naložb države iz 2. 
točke prejšnjega odstavka se uporabijo za naslednje namene: 

1. kupnina od prodaje delnic podjetij elektrogospodarstva se do 
višine 16.096,000.000 tolarjev v skladu s prvim odstavkom 
122. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99) 
uporabi za reševanje nasedlih investicij; 

2. kupnina od prodaje delnic Talum, d.d. in drugih gospodarskih 
družb, ki spadajo v delovno področje ministrstva, pristojnega 
za gospodarstvo, se najmanj do višine 7.167,243.000 tolarjev 
in največ do višine 13.444,000.000 tolarjev uporabi za 
servisiranje s strani države v letu 2001 prevzetih obveznosti 
Slovenskih železarn, d.d. na osnovi posebnega zakona; 

3. kupnina od prodaje delnic Slovenske izvozne družbe, d.d. se 
• v skladu s tretjim odstavkom 12. člena zakona o Družbi za 

zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (Uradni list RS, 
št. 32/92, 37/95, 34/96, 31/97 in 99/99) uporabi za povečanje 
varnostnih rezerv Slovenske izvozne družbe d.d.) in 

4. kupnina od prodaje ostalih kapitalskih naložb države se v 
naslednjem vrstnem redu uporabi za: 

povečanje namenskega premoženja Stanovanjskega 
sklada Republike Slovenije, javni sklad do višine 
1.600,000.000 tolarjev; 

- povečanje namenskega premoženja Ekološkega 
razvojnega sklada Republike Slovenije, javni sklad do 
višine 800,000.000 tolarjev; 

• izvajanje programa podpore gospodarskim družbam in 
samostojnim podjetnikom skladno s 2. in 3. členom 
zakona o podpori gospodarskim družbam pri razvoju 
novih tehnologij in vzpostavljanju in delovanju njihovih 
razvojnih enot v obdobju od leta 2000 do 2003 (Uradni list 
RS, št. 99/99) do višine 3.000,000.000 tolarjev in 
investicijski sklad za naložbe slovenskega gospodarstva 
v jugovzhodni Evropi do višine 3.000,000.000 tolarjev. 

(3) V skladu 74. člena ZJF se za odplačila dolgov v računu 
financiranja namenijo: 

1. kupnina od prodaje delnic Nove ljubljanske banke, d.d. ter 
Nove kreditne banke Maribor, d.d in sicer ne glede na četrto 
točko prejšnjega odstavka; 

2. denarna sredstva iz naslova vrnjenih posojil, danih na podlagi 
zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine 
na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij 
(Uradni list RS, št. 45/95, 34/96 in 60/99), ki so bila v skladu s 
7. členom navedenega zakona nakazana na posebna računa 
v preteklih letih in bodo nakazana do konca leta 2001 ter 
prihodki od upravljanja s temi prostimi sredstvi in 

3. vsi ostali prejemki računa finančnih naložb in terjatev, ki se 
realizirajo v obsegu, ki presega skupni obseg prejemkov tega 
računa, načrtovanih v sprejetem proračunu. 

3. 2. Prerazporejanje pravic porabe 

7. člen 
(Prerazporeditve pravic porabe o katerih odločajo 

neposredni uporabniki) 

V okviru istega podprograma lahko neposredni uporabnik 
samostojno prerazporeja pravice porabe (v nadaljnjem besedilu: 
prerazporeditev) med proračunskimi postavkami, pri čemer 
prerazporeditve ne smejo presegati 20% obsega proračunske 
postavke v sprejetem proračunu. 

8. člen 
(Prerazporeditve o katerih odloča vlada) 

(1) Vlada odloča na podlagi usklajenega predloga ministrstva, 
pristojnega za finance in predlagatelja iz drugega odstavka 19. 
člena ZJF ali samostojnega neposrednega uporabnika, ki ni zajet 
v navedenem členu, o prerazporeditvah: 

1. iz 7. člena tega zakona, kjer obseg prerazporeditev presega 
20 % obsega proračunske postavke v sprejetem proračunu; 

2. med podprogrami znotraj glavnega programa, pri čemer 
prerazporeditve ne smejo presegati 20 % obsega 
podprograma v sprejetem proračunu; 

3. med glavnimi programi znotraj področja proračunske porabe, 
pri čemer prerazporeditve ne smejo presegati 15 % obsega 
glavnega programa v sprejetem proračunu in 

4. med področji proračunske porabe, pri čemer prerazporeditve 
ne smejo presegati 10 % obsega področja porabe v sprejetem 
proračunu. 

(2)V primeru prerazporeditve po prejšnjem odstavka mora biti s 
prerazporeditvijo obveščen tudi koordinator področja porabe 
oziroma glavnega programa, ki ga določi vlada. 

(3) Omejitve iz 2., 3., in 4. prvega odstavka tega člena ne veljajo 
v primeru prerazporeditev, ki so posledica povečanih izdatkov 
poračuna, nastalih zaradi spremenjenih gospodarskih gibanj, 
naravnih ali drugih nesreč iz 48. člena ZJF ali dodatnih ukrepov 
vlade za uravnoteženje proračuna iz 40. člena ZJF. O 
prerazporeditvah po tem odstavku odloča vlada. 
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9. člen 
(Prerazporeditve pravic porabe na postavkah za 

plače) 

(1)Ne glede na določbe 7. in 8. člena tega zakona ne smejo 
neposredni uporabniki samostojno izvajati prerazporeditev na 
postavke in s postavk za plače v svojem finančnem načrtu. 

(2)Predlagatelj iz drugega odstavka 19. člena ZJF lahko 
samostojno prerazporeja pravice porabe med postavkami za 
plače neposrednih uporabnikov v skupini uporabnikov. 
Prerazporeditve po tem odstavku se vštevajo v izračun omejitev 
iz 7. in 8. člena tega zakona. 

3. 3. Prevzemanje obveznosti in roki plačil v breme 
proračuna 

10. člen 
(Pravice porabe za realizacijo nacionalnih programov 

in zakonov, s katerimi je določen poseben način 
financiranja posameznih javnih potreb) 

(1) Pravice porabe za realizacijo nacionalnih programov in 
zakonov, s katerimi je opredeljen način financiranja posameznih 
javnih potreb, se v letu 2001 določajo v znesku, določenem v 
proračunu, ne glede na znesek, ki je za financiranje predviden z 
nacionalnim programom ali z drugim zakonom. 

(2) Do nove zakonske ureditve zagotavljanja namenskih sredstev 
za graditev državnih cest določenih v nacionalnem programu 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 13/96 
in 41/98) se namenska sredstva za realizacijo tega nacionalnega 
programa v letu 2001 zagotavljajo največ do višine določene v 
proračunu 

11. člen 
(Določbe vezane na zakon o javnih naročilih) 

(1) Za oddajo javnih naročil se v skladu s 124. členom zakona o 
javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00; v nadaljevanju: ZJN-1), 
kot najvišje vrednosti, do katerih se javno naročilo lahko oddaja 
po pravilih za oddajo naročil malih vrednosti določajo naslednje 
vrednosti: 
1. 8,000.000 tolarjev - za oddajo naročila za blago in storitve in 
2. 15,000.000 tolarjev - za oddajo naročila za gradnje. 

(2)Naročnik mora opraviti predhodno objavo po 67. členu ZJN-1, 
če ocenjena vrednost naročila presega 165,000.000 tolarjev 

(3) Naročnik mora v postopkih javnega naročanja po petem 
odstavku 23. člena ZJN-1 zahtevati od ponudnika kot zavarovanje 
za izpolnitev svojih obveznosti bančno garancijo za resnost 
ponudbe, bančno garancijo za izpolnitev pogodbenih obveznosti 
in bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, če 
vrednost naročila presega: 
1. 30,000.000 tolarjev - za blago in storitve in 
2. 50,000.000 tolarjev - za gradnje. 

12. člen 
(Največji dovoljeni obseg obveznosti neposrednega 

uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih 
letih) 

(1)Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, 
ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, 
investicijske transfere ter material in opremo vojske oziroma za 

specialno opremo policije, ne sme presegati 70% teh pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. 

(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, 
ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve, 
razen za material in opremo vojske oziroma za specialno opremo 
policije, in za tekoče transfere ne sme presegati 25% teh pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. 

(3) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo 
za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, iz prihodkov 
donacij in iz sredstev lastne udeležbe pri sofinanciranju programov, 
ki se financirajo iz donacij ter iz sredstev, ki so vezana na namenski 
kredit. 

13. člen 
(Plačilni roki v breme državnega proračuna) 

(1) Ne glede na določbe drugih zakonov in podzakonskih 
predpisov so plačilni roki neposrednih uporabnikov v breme 
proračuna: 
1. za plačilo obveznosti iz naslova investicij in investicijskega 

vzdrževanja, ki se plačujejo po posameznih situacijah, najmanj 
60 dni in 

2. za plačilo vseh ostalih obveznosti najmanj 30 dni. 
Plačilni roki ne smejo presegati 90 dni. 

(2) Plačilni rok prične teči z dnem, ko neposredni uporabnik prejme 
listino, ki je podlaga za izplačilo. 

(3) Plačilni roki, določeni vtem členu, se ne uporabljajo za plačila: 
1. plač, drugih osebnih prejemkov in povračila stroškov delavcev 

in funkcionarjev, zaposlenih pri neposrednih uporabnikih; 
2. pravnomočnih sodnih ali dokončnih upravnih odločb in 

poravnav; 
3. v breme sredstev donacij, če donator tako zahteva in iz 

sredstev lastne udeležbe pri sofinanciranju programov, ki se 
financirajo iz donacij; 

4. druge tekoče domače transfere; 
5. transfere posameznikom in gospodinjstvom ter subvencije; 
6. v drugih primerih, ki jih lahko določi minister, pristojen za 

finance, kadar je to potrebno zaradi zagotovitve 
gospodarnega in učinkovitega razpolaganja s proračunskimi 
sredstvi. 

14. člen 
(Uporaba splošne proračunske rezervacije) 

Pravice porabe splošne proračunske rezervacije se poleg 
namenov, določenih v 42. členu ZJF uporabljajo tudi za: 
1. plače novo zaposlenih delavcev in funkcionarjev in za 

napredovanja zaposlenih pri neposrednih uporabnikih v 
skladu z načrti delovnih mest iz 24. člena ZJF. Pravice porabe 
iz splošne proračunske rezervacije se razporedijo 
neposrednemu uporabniku za plače, če sredstev za plače, 
ni mogoče zagotoviti v okviru pravic porabe v finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika ali skupine uporabnikov, v 
katero je uporabnik uvrščen in 

2. zaračunljive tiskovine, ki jih potrebuje upravna enota, če pravic 
porabe za zaračunljive tiskovine, ni mogoče zagotoviti v 
finančnem načrtu upravne enote ali vseh upravnih enot. 

15. člen 
(Investicije in investicijsko vzdrževanje) 

(1) Neposredni uporabnik lahko nabavlja osnovna sredstva in 
izvaja investicijsko vzdrževanje, samo če je to načrtovano v 
načrtu nabav in gradenj iz 25. člena ZJF. 
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(2)Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko neposredni 
uporabnik nabavlja osnovna sredstva in izvaja investicijsko 
vzdrževanje, ki ga ni potrebno načrtovati v načrtu nabav in gradenj 
iz 25. člena ZJF, če je tovrsten izdatek nujen za izvedbo 
nepredvidenih popravil, nabavo blaga ali izvedbo drugih storitev, 
ki so potrebne za zagotovitev njegovega nemotenega delovanja. 
Skupni obseg pravic porabe, ki jih neposredni uporabnik lahko 
uporabi skladno s tem odstavkom, ne sme presegati 40.000 
tolarjev na zaposlenega pri neposrednem uporabniku na dan 15. 
december 2000. 

(3) V okviru izvajanja nabav po zakonu o zagotavljanj sredstev 
za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil 
Republike Slovenije v letih 1994-2003 (Uradni list RS, št. 13/94 in 
42/00-obvezna razlaga) se lahko nabavi tudi večnamensko letalo. 

16. člen 
(Plačilo pravnomočnih sodnih in dokončnih upravnih 

odločb ter poravnav) 

Obveznosti na podlagi pravnomočnih sodnih ali dokončnih 
upravnih odločb ter poravnav se plačujejo v breme sredstev 
neposrednega uporabnika, v čigar pristojnost spada zadeva, ki 
je predmet odločbe oziroma poravnave. Če je med izvajanjem 
proračuna izdana sodna ali upravna odločba, ki nalaga plačilo 
obveznosti, za katere v proračunu niso planirana sredstva, se 
za plačilo teh obveznosti odpre nova proračunska postavka- 
kontov, na katero se skladno s predpisanimi postopki 
prerazporedijo pravice porabe neposrednega uporabnika. 

3. 4. Proračunski skladi 

17. člen 
(Vrste proračunskih skladov) 

(1) Proračunski skladi so: 
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF; 
2. račun, odprt na podlagi zakona o investicijah v javne 

zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika 
Slovenije za obdobje 1994 - 1999 (Uradni list RS, št. 19/94 in 
28/00) in 

3. račun proračunskega sklada za poplačilo odškodnine žrtvam 
vojnega in povojnega nasilja, oblikovan na podlagi zakona o 
skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega 
nasilja (Uradni list RS, št. 18/01). 

(2)V proračunski rezervi, ki se v letu 2001 oblikuje v višini 
6.000,000.000 tolarjev, se v skladu s programi za leto 2001, ki jih 
sprejme vlada, zagotavljajo pravice porabe tudi za plačilo 
obveznosti po zakonu o popotresni obnovi objektov in spodbujanju 
razvoja v Posočju, zakonu o zagotovitvi sredstev za odpravo 
posledic neurij, poplav in plazenja tal, ki so v obdobju september- 
november 1998 prizadele Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 
34/99), zakonu o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše, 
neurja s točo, plazenja tal in služenja morja v letu 2000 (Uradni list 
RS, št. 81/00) in zakonu o ukrepih za odpravo posledic plazu 
Stože v občini Bovec in plazov večjega obsega, nastalih na 
območju Republike Slovenije po 15. oktobru 2000 (Uradni list RS, 
št. 124/00). 

3. 5. Spremljanje izvrševanja proračuna 

18. člen 
(Poročanje ministru, pristojnemu za finance) 

Minister, pristojen za finance, lahko zahteva da mu: 
1. neposredni uporabniki posredujejo podrobnejše podatke, ki 

so potrebni za spremljanje in ocenjevanje izvrševanja 
proračuna; 

2. neposredni uporabniki, za katere računovodstva ne vodi 
ministrstvo, pristojno za finance, poročajo na način in v rokih, 
kot jih on predpiše in 

3. posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov 
posredujejo podrobnejše podatke, ki so potrebni za 
spremljanje izvrševanja njihovih finančnih načrtov. 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 

DRŽAVE 

4.1. Pogoji za pridobitev likvidnostnega posojila iz 
sredstev državnega proračuna 

19. člen 
(Pridobitev likvidnostnega posojila iz sredstev 

državnega proračuna) 

(1) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter javni skladi in 
agencije, katerih ustanovitelj je država, lahko pridobijo likvidnostno 
posojilo iz prostih denarnih sredstev na računih proračuna, rezerve 
in neposrednih uporabnikov, če v obdobju likvidnostne zadolžitve 
izpolnjujejo pogoje, določene v drugem in tretjem odstavku tega 
člena. 

(2) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije lahko pridobita 
likvidnostno posojilo iz prostih denarnih sredstev na računih 
proračuna, rezerve in neposrednih uporabnikov, če: 
1. do vključitve v enotni zakladniški račun dnevno posredujeta 

ministrstvu, pristojnemu za finance, ažurne napovedi denarnih 
tokov in zagotavljata državi ustrezno zavarovanje 
likvidnostnega posojila, ki se dogovori v pogodbi in 

2. ne razpolagata s prostimi denarnimi sredstvi. 

(3) Javni skladi in agencije, katerih ustanovitelj je država, lahko 
pridobijo likvidnostno posojilo iz prostih denarnih sredstev na 
računih proračuna, rezerve in neposrednih uporabnikov, če: 
1. posedujejo državne vrednostne papirje, katerih ročnost ni 

krajša od ročnosti likvidnostne zadolžitve, najmanj v višini 
1,5 kratnika najetega likvidnostnega posojila in 

2. v času, ko se likvidnostno zadolžujejo, nimajo drugih naložb 
prostih denarnih sredstev. 
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4.2. Prodaja stvarnega in finančnega premoženja 
države 

20. člen 
(Uporaba določb) 

(1) Določbe tega razdelka se uporabljajo za prodajo stvarnega in 
finančnega premoženja države, ki je potrebna zaradi zagotovitve 
prejemkov proračuna. Določbe tega razdelka se smiselno 
uporabljajo tudi za zamenjavo oziroma vsak drug pravni posel, 
na podlagi katerega se lastninska pravica na stvarnem premoženju 
države prenese na drugo fizično ali pravno osebo, oziroma na 
podlagi katerega se delnice ali poslovni deleži, ki so predmet 
kapitalske naložbe, prenesejo na novega imetnika. 

(2)Določbe tega razdelka se ne uporabljajo za: 
1, brezplačen prenos stvarnega in finančnega premoženja 

države, ki ima pravno podlago v predpisih o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami in zakonu o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99) in 

2. prodajo ali prenos premoženja, urejen z zakonom o zaključku 
lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske 
razvojne družbe (Uradni list št., 30/08, 72/98-odl. US, 12/99 
in 50/99) oziroma z zakonom o prvem pokojninskem skladu 
Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih 
investicijskih družb (Uradni list št., 50/99 in 106/99). 

21. člen 
(Metode prodaje finančnega in stvarnega premoženja 

države) 

(1 )Pri prodaji finančnega in stvarnega premoženja države je treba 
izbrati take metode, ki zagotavljajo javnost in preglednost 
postopkov prodaje državnega premoženja in na ustrezen način 
upoštevajo cilje prodaje finančnega oziroma stvarnega 
premoženja države. 

(2)Kadar je pri prodaji finančnega oziroma stvarnega premoženja 
države edini cilj prodaja maksimalizacija kupnine mora biti prodaja 
opravljena na podlagi ene od naslednjih (licitacijskih) metod: 
1. javne ponudbe, 
2. javne dražbe ali 
3. javnega zbiranja ponudb. 

(3) Javna ponudba je na nedoločen oziroma določen (določljiv) 
krog oseb naslovljeno javno objavljeno vabilo k nakupu pod vnaprej 
objavljenimi pogoji. 

(4) Javna dražba je na nedoločen oziroma določen (določljiv) 
krog oseb naslovljena ponudba za sklenitev prodajne pogodbe 
pod vnaprej objavljenimi pogoji. 

(5) Javno zbiranje ponudb je na nedoločen oziroma določen 
(določljiv) krog oseb naslovljeno vabilo, naj pošljejo ponudbo za 
nakup določenega premoženja pod objavljenimi pogoji. 

(6) Kadar je potrebno pri prodaji kapitalskih naložb države poleg 
doseganja maksimalizacije kupnine upoštevati tudi uresničitev 
širših gospodarskih interesov države, in sicer zlasti doseganje 
močne in trajne rasti gospodarstva, izboljšanje kakovosti in 
zmogljivosti javnih storitev ter zagotovitev uspešnejšega in 
konkurenčnejšega gospodarskega sistema, se prodaja lahko 
opravi na podlagi pogodbe, sklenjene na podlagi neposrednih 
pogajanj. Neposredna pogajanja morajo biti opravljena s 
posameznimi oziroma večimi zainteresiranimi kupci. Zainteresirani 
kupec oziroma kupci iz prejšnjega stavka tega člena, s katerimi 
se opravijo neposredna pogajanja za sklenitev pogodbe o prodaji 
kapitalske naložbe države, mora biti izbran na podlagi 
predhodnega javnega zbiranja ponudb. 

(7) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se prodaja 
stvarnega premoženja države v naslednjih primerih lahko opravi 
na podlagi neposredne pogodbe: 
1. v primeru prodaje solastniških deležev na nepremičninah; 
2. v primeru prodaje zasedenih in najemnih stanovanj; 
3. v primeru zamenjave nepremičnin, če so izpolnjeni naslednji 

pogoji: 
zamenjava je v javnem interesu, 
ponudnik nepremičnine je samo eden in 

4. se vrednost državnega premoženja z zamenjavo ne zmanjša 
in 

5. v drugih, s posebnimi predpisi določenih primerih. 

(8) Vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, predpiše 
podrobnejše postopke prodaje finančnega in stvarnega 
premoženja države. 

22. člen 
(Program prodaje finančnega in stvarnega 

premoženja v lasti države za leto 2001) 

(1) Vlada na vsake tri mesece odloča o spremembah in 
dopolnitvah programa prodaje državnega finančnega in stvarnega 
premoženja za leto 2001 (v nadaljnjem besedilu: program prodaje), 
ki je predložen Državnemu zboru Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: državni zbor) skupaj s predlogom proračuna, 
na predlog: 
1. Servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije za stvarno 

premoženje, s katerim upravljajo državni upravni organi, razen 
za ministrstvo, pristojno za obrambo, ministrstvo, pristojno 
za notranje zadeve in Slovensko obveščevalno-varnostno 
agencijo; 

2. ministrstva, pristojnega za obrambo, ministrstva, pristojnega 
za notranje zadeve in Slovenske obveščevalno-varnostno 
agencije za stvarno premoženje, s katerim upravljajo; 

3. Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za stvarno 
premoženje, s katerim upravljajo sodišča in na podlagi 
njegovega programa; 

4. Senata za prekrške Republike Slovenije za stvarno 
premoženje, s katerim upravljajo samostojni državni organi 
za postopek o prekrških in na podlagi njegovega programa; 

5. Državnega tožilstva Republike Slovenije za stvarno 
premoženje, s katerim upravljajo državna tožilstva in na 
podlagi njegovega programa; 

6. nevladnih neposrednih uporabnikov, za stvarno premoženje, 
s katerim upravljajo in na podlagi njihovega programa; 

7. ministrstev, za stvarno premoženje, s katerim upravljajo 
posredni uporabniki iz področja dela ministrstva in 

8. ministrstev, za kapitalske naložbe, s katerimi upravljajo glede 
na področje dela ministrstva ali ministrstva, pristojnega za 
finance. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je v skladu s 6. 
členom zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.4/ 
93,23/96,47797 in 119/00) državni zbor samostojen pri določanju 
svojega programa prodaje stvarnega premoženja za leto 2001 in 
pri razpolaganju s stvarnim premoženjem, s katerim upravlja. 

(3) Kadar se predlog za dopolnitev programa prodaje iz prvega 
odstavka tega člena nanaša na prodajo kapitalske naložbe, mora 
biti predlogu za dopolnitev priložen podrobnejši program prodaje, 
ki obsega: 
1. opredelitev ciljev prodaje; 
2. opredelitev metod prodaje, ki bodo uporabljene in 
3. opredelitev pripravljalnih dejanj, ki jih je v zvezi s prodajo 

treba opraviti. 
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23. člen 
(Pripravljalna dejanja v zvezi s prodajo posameznega 

stvarnega premoženja oziroma kapitalske naložbe 
države) 

(1) Neposredni uporabnik iz prvega odstavka prejšnjega člena 
mora pred prodajo posameznega stvarnega premoženja države 
zagotoviti, da se opravijo naslednja pripravljalna dejanja: 
1. da vrednost tega premoženja oceni pooblaščeni ocenjevalec 

vrednosti nepremičnin oziroma pooblaščeni ocenjevalec 
vrednosti strojev in opreme iz drugega oziroma tretjega 
odstavka 63. člena Zakonu o revidiranju (Uradni list RS, št. 
11/2001; v nadaljnjem besedilu: ZRev-1), razen v primerih, ki 
jih določi vlada v predpisu iz osmega odstavka 21. člena tega 
zakona in 

2. da se izvedejo ustrezni postopki v zvezi s prodajo iz 21. 
člena tega zakona. 

(2) Ministrstvo iz 8. točke prvega odstavka prejšnjega člena mora 
pred prodajo posamezne kapitalske naložbe države zagotoviti, 
da se opravijo naslednja pripravljalna dejanja: 
1. da vrednost kapitalske naložbe oceni pooblaščeni ocenjevalec 

vrednosti podjetij iz prvega odstavka 63. člena ZRev-1 
oziroma mednarodno priznana tuja finančna svetovalska 
institucija; 

2. da v primerih, kadar kapitalska naložba države predstavlja 
več kot 50 % delež v osnovnem kapitalu družbe, pred 
ocenitvijo vrednosti po 1. točki tega odstavka, revizijska družba 
po ZRev-1 oziroma druga mednarodno priznana revizijska 
družba opravi skrben finančni, pravni in organizacijski pregled 
te družbe za zadnja tri poslovna leta; 

3. da se izvedejo ustrezni postopki v zvezi s prodajo iz 21. 
člena tega zakona in 

4. da se v primeru iz šestega odstavka 21. člena tega zakona 
opravijo pogajanja z zainteresiranim kupcem oziroma kupci. 

24. člen 
(Prodaja posamezne kapitalske naložbe države) 

(1) O prodaji posamezne kapitalske naložbe države odloči vlada 
v skladu s programom prodaje državnega finančnega in stvarnega 
premoženja za leto 2001 na predlog pristojnega ministra in v 
soglasju z ministrom, pristojnim za finance. 

(2) Predlog prodaje kapitalske naložbe mora obsegati: 
1. opredelitev ciljev prodaje in razloge, s katerimi se utemeljuje, 

da bodo s predlagano prodajo ti cilji doseženi; 
2. obrazložitev pripravljalnih dejanj, opravljenih v zvezi s prodajo 

in 
3. opredelitev metod prodaje, ki bodo uporabljene in razloge, s 

katerimi se utemeljuje, da so metode ustrezne za dosego 
ciljev prodaje. 

(3) Predlogu prodaje kapitalske naložbe mora biti priložena cenitev 
iz 1. točke drugega odstavka prejšnjega člena tega zakona. 

(4) Minister, pristojen za finance, izda soglasje k predlogu prodaje 
kapitalske naložbe, če predlog obsega vse, kar mora po drugem 
in tretjem odstavku tega člena obsegati, in če so opravljene metode 
in postopki prodaje v skladu s 21. in prejšnjim členom tega zakona. 

25. člen 
(Kupnina od prodaje finančnega in stvarnega 

premoženja) 

(1) Kupnina od prodaje posamezne kapitalske naložbe države je 
prejemek državnega proračuna. Ne glede na določbe 74. člena in 

2. člena ZJF se v proračun nakaže kupnina, ki je zmanjšana za 
stroške pripravljalnih dejanj iz drugega odstavka 23. člena tega 
zakona in za druge stroške, povezane s prodajo. 

(2) Kupnina od prodaje stvarnega premoženja države, ki je v 
upravljanju: 
1. neposrednega uporabnika, se lahko uporabi tudi za potrebe 

drugega neposrednega uporabnika in 
2. posrednega uporabnika, se lahko uporabi za potrebe 

posrednih uporabnikov iz področja dela ministrstva ali pa 
tega ministrstva. 

(3)Kupnina od prodaje stvarnega premoženja države iz naslova 
prodaje: 
1. nepremičnin se sme uporabiti za nakup, graditev, obnovo ali 

drugo investicijsko vzdrževanje nepremičnin in 
2. premičnin se sme uporabiti za nakup ali investicijsko 

vzdrževanj premičnin, razen če je v programu prodaje drugače 
določeno. 

(4) Kupnina od prodaje nepremičnin se lahko plača v več obrokih, 
ki so zavarovani na način, ki ga s predpisom iz osmega odstavka 
21. člena tega zakona določi vlada. 

4.3. Oddaja državnega stvarnega premoženja v najem 

26. člen 
(Oddaja državnega stvarnega premoženja v najem) 

(1)Pri oddaji stvarnega premoženja države, ki je v upravljanju 
neposrednih uporabnikov, v najem mora biti uporabljena metoda 
javne ponudbe. 

(3)Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se oddaja stvarnega 
premoženja države lahko opravi na podlagi neposredne pogodbe: 
1. v primeru oddaje nepremičnin v najem, če je država manj kot 

50 odstotni solastnik nepremičnine; 
2. v primeru oddaje stanovanj v najem zaposlenim pri 

neposrednih uporabnikih in 
3. v drugih, s posebnimi predpisi določenih primerih. 

(2) O oddaji v najem odloča vlada na podlagi programa, ki je 
pripravljen v skladu s 22. členom tega zakona. 

(4) Vlada v predpisu iz osmega odstavka 21. člena uredi tudi 
postopke oddaje državnega stvarnega premoženja v najem. 

4.4. Upravljanje s terjatvami države 

27. člen 
(Odpis terjatev pravnim osebam) 

Vlada lahko na predlog pristojnega ministra in ministra, pristojnega 
za finance, ter v skladu s predpisom iz prvega odstavka 77. 
člena ZJF odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga pravnih 
oseb do države, ki ne izvira iz naslova obveznih dajatev, če bi bili 
stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve. V letu 
2001 je mogoče odpisati terjatve največ do skupne višine 
100,000.000 tolarjev. 
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5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV DRŽAVE 
IN JAVNEGA SEKTORJA 

28. člen 
(Obseg zadolžitve države za leto 2001) 

(1 )Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov 
in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih 
terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se 
država za proračun leta 2001 lahko zadolži do višine 
229.523,478.000 tolarjev. 

(2)V zadolžitev iz prejšnjega odstavka se ne šteje: 
1. zadolžitev po zakonu o zagotavljanju sredstev za realizacijo 

temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike 
Slovenije v letih 1994-2003 (Uradni list RS, št. 13/94 in 42/00- 
obvezna razlaga); 

2. zadolžitev po zakonu o izdaji obveznic za plačilo odškodnine 
za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe 
premoženja (Uradni list RS, št. 49/99) in 

3. zadolžitev države z izdajanjem enomesečnih zakladnih menic 
za razvoj denarnega trga, ki je deponirana pri Banki Slovenije. 
Ta del zadolžitve se tudi ne šteje za likvidnostno zadolžitev iz 
tretjega odstavka 81. člena ZJF. 

29. člen 
(Obseg poroštev države za leto 2001) 

Obseg poroštev države, izdanih na podlagi zakonov o poroštvih 
za kreditne obveznosti domačih pravnih oseb, ne sme preseči 
skupne višine glavnic 70.000,000.000 tolarjev. 

30. člen 
(Pravice porabe za plačilo dolgov in poroštev države) 

(1) Pravice porabe za vračilo dolgov države in plačilo poroštev 
se zagotavljajo v finančnih načrtih pristojnih neposrednih 
uporabnikov. 

(2)Pravice porabe za plačilo poroštev, ki niso načrtovana in 
zagotovljena v proračunu, se plačajo v breme postavk v finančnem 
načrtu ministrstva, pristojnega za finance. Na te postavke se 
takoj prerazporedijo pravice porabe iz finančnega načrta 
neposrednega uporabnika, v katerega področje dela sodi 
dejavnost, ki jo opravlja dolžnik, za katerega je bilo izdano 
poroštvo. 

31. člen 
(Obseg zadolževanja in poroštev pravnih oseb 
javnega sektorja na ravni države v letu 2001) 

Pravne osebe javnega sektorja na ravni države se lahko v letu 
2001 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam 
do skupne višine 140.000,000.000 tolarjev. 

32. člen 
(Največji možni obsegi obveznosti Slovenske izvozne 

družbe, d.d. iz naslova zavarovanj pred različnimi 
riziki in poroštvena kvota) 

(1) Skladno s 16. členom zakona o Družbi za zavarovanje in 
financiranje izvoza Slovenije (Uradni list RS, št. 32/92, 37/95, 34/ 
96, 31/97 in 99/99) in zakonom o poroštvih Republike Slovenije 
za zadolževanje za potrebe financiranja izvoza (Uradni list RS, 
št. 20/98) se za leto 2001 določi: 

1. največji možni obseg obveznosti družbe iz naslova 
zavarovanj pred nekomercialnimi in srednjeročnimi 
komercialnimi riziki ter kratkoročnimi komercialnimi riziki, ki 
se ne tržijo v višini 210.000,000.000 tolarjev; 

2. največji skupni obseg izvoznih poslov, zavarovanih pred riziki 
sprememb vrednosti valut v višini 140.000,000.000 tolarjev 
in 

3. poroštvena kvota, ki predstavlja skupno višino glavnic kreditov 
in izdanih vrednostnih papirjev za katere bo dala Republika 
Slovenija poroštva v višini 18.000,000.000 tolarjev. 

(2) Višina črpanih kreditov in izdanih vrednostnih papirjev iz 3. 
točke prejšnjega odstavka se všteva v kvoto iz prejšnjega člena 
tega zakona, poroštvena kvota iz 3. točke prejšnjega odstavka 
pa v kvoto iz 29. člena. 

6. POSEBNOSTI FINANCIRANJA OBČIN 

33. člen 
(Posebnosti financiranja občin v letu 2001) 

(1) Znesek primerne porabe na prebivalca v Republiki Sloveniji 
za leto 2001 se v skladu z 20. členom zakona o financiranju občin 
(Uradni list RS, št. 80/94,45/97-odločba US, 56/98, 59/99-odločba 
US, 61/99-odločba US in 89/99-odločba US) določi v višini 73.597 
tolarjev. 

(2) Določba 13. člena tega zakona velja tudi za plačila v breme 
občinskih proračunov, razen v primeru, da občina v pogodbi 
dogovori krajše plačilne roke, če na ta način doseže nižjo 
pogodbeno ceno. 

(3) Ne glede na določbo drugega odstavka 57. člena zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odločba US, 
45/94-odločba US, 57/94, 14/95, 20/95-odločba US, 63/95- 
obvezna razlaga, 9/96-odločba US, 44/96-odločba US, 26/97, 
70/97, 74/98, 59/99-odločba US in 70/00) je proračunsko leto za 
občine enako koledarskemu. 

(4) Občinski svet mora v roku 60 po uveljavitvi občinskega 
proračuna za leto 2001 izdati novi seznam neposrednih in 
posrednih uporabnikov občinskega proračuna in ga posredovati 
ministrstvu, pristojnemu za finance in Agenciji Republike Slovenije 
za plačilni promet (v nadaljevanju: agencija), če se ta razlikuje od 
seznama izdanega v letu 2000. 

(5) Za opravljanje plačilnega prometa občin se uporablja tudi 35. 
člen tega zakona. 

7. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 

34. člen 
(Prodaja premoženja v lasti države, s katerim upravlja 

Agencija Republike Slovenije za plačilni promet) 

(1) Vlada lahko na predlog agencije razpolaga s stvarnim 
premoženjem države v upravljanju agencije: 
1. tako, da ga ponudi v odkup Banki Slovenije, bankam, 

hranilnicam, hranilno-kreditnirp službam in drugim pravnim 
osebam, ki v skladu z zakonom in pogodbo prevzamejo 
izvajanje plačilnega prometa v Republiki Sloveniji, če navedene 
osebe prevzamejo ustrezno število zaposlenih, ki pri agenciji 
izvajajo naloge plačilnega prometa ali 
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2.ki je namenjeno za izvajanje počitniško dejavnosti oziroma druge 
opreme, ki ni zajeta v prejšnji točki. 

(2)Kupnina od prodaje stvarnega premoženja v lasti države iz: 
1. 1. točke prejšnjega odstavka se nameni za nakup novega 

stvarnega premoženja v lasti države za potrebe ministrstva, 
pristojnega za finance in 

2. 2. točke prejšnjega odstavka se nameni za kritje stroškov 
izvajanja projekta reforme plačilnih sistemov v Republiki 
Sloveniji. 

35. člen 
(Prehodno stanje do vzpostavitve sistema enotnega 

zakladniškega računa) 

(1)Do zagotovitve pogojev za vzpostavitev sistema enotnega 
zakladniškega računa, kot ga predpisuje ZJF, morajo v letu 2001 
neposredni in posredni uporabniki državnega proračuna, občine 
ter neposredni in posredni uporabniki občinskih proračunov 
opravljati plačilni promet preko agencije oziroma ne smejo odpirati 
transakcijskih računov pri poslovnih bankah. 

(2) Občine morajo v letu 2001 v skladu s 109. členom ZJF odpreti 
račun pri Banki Slovenije, s katero poslujejo preko agencije. 

(3)Minister, pristojen za finance, ob izpolnitvi predpisanih pogojev 
oziroma ob izvedenem preoblikovanju agencije določi način 
opravljanja plačilnega prometa neposrednih in posrednih 
uporabnikov državnega proračuna, občin ter neposrednih in 
posrednih uporabnikov občinskih proračunov. 

36. člen 
(Pravice porabe za subvencionirano študentsko 
prehrano in izvedbo študijskih delavnic Zoisovih 

štipendistov) 

(1) Pravice porabe za subvencionirano študentsko prehrano se 
zagotavljajo v sladu z uredbo o subvencioniranju študentske 
prehrane (Uradni lis RS, št. 24/96,1/97, 29/98,103/00 in 124/00). 

(2) Pravice porabe za izvedbo študijskih delavnic Zoisovih 
štipendistov se zagotavljajo v okviru sredstev za štipendije. 

37. člen 
(Vključevanje v obdobju začasnega financiranja 

plačanih obveznosti v sprejeti proračun) 

V obdobju začasnega financiranja države v letu 2001 plačane 
obveznosti neposrednih uporabnikov se vključijo v sprejeti 
proračun tako, da se proračunske postavke-konti iz obdobja 
začasnega financiranja vključijo v proračun in na njih 
prerazporedijo pravice porabe iz proračuna v višini v obdobju 
začasnega financiranja plačanih obveznosti, ali pa se preknjiži 

realizacija s proračunskih postavk-konto iz obdobja začasnega 
financiranja v sprejeti proračuna. 

38. člen 
(Vključevanje prejemkov in izdatkov v proračun na 

koncu proračunskega leta 2001) 

(1) Med prejemke proračuna leta 2001 se vključijo tudi prihodki 
od davka na dodano vrednost in prihodki od trošarin, ki so vplačani 
v proračun do vključno 31. januarja 2002. 

(2)Med izdatke proračuna in prejemke ter med izdatke 
neposrednih uporabnikov leta 2001 se vključujejo tudi denarna 
sredstva, ki so za poravnavo obveznosti, ki so nastale v letu 
2001 nakazana neposrednim uporabnikom do vključno 31. januarja 
2002. 

(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena 
lahko vlada odloči, da se del prihodkov od davka na dodano 
vrednost in prihodkov od trošarin, ki bodo vplačani v proračun do 
vključno 31. januarja 2002, uvrsti med prihodke proračuna leta 
2002, če se pred tem datumom skupni obseg prejemkov 
proračuna leta 2001 realizira v znesku načrtovanem v sprejetem 
proračunu. 

39. člen 
(Uporaba tega zakona o v obdobju začasnega 

financiranja države v letu 2002) 

V obdobju začasnega financiranja države v letu 2002, če bo 
začasno financiranje potrebno, se uporablja ta zakona in posebna 
uredba vlade. 

40. člen 
(Rok za izdajo predpisa) 

Vlada izda predpis iz 8. člena in osmega odstavka 21. člena tega 
zakona v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona. 

41. člen 
(Razveljavitev zakona) 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o merilih in 
postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 21/95 in 18/96). 

42. člen 
(Uveljavitev tega zakona) 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV: 

K 1. In 2. členu: 
Člen 1 določa vsebino zakona. Pripravljalec zakona je pri pisanju 
tega zakona prvenstveno izhajal iz vsebinskih okvirov, kijih določa 
prvi odstavek 5. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 79/99 in 124/00; v nadaljnjem besedilu: ZJF), pri tem pa je 
upošteval tudi posebnosti strukture in načina zagotovitve pravic 
porabe v predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2001. 

V 2. členu je v izogib različnemu tolmačenju v zakonu uporabljenih 
pojmov določeno, da imajo pojmi, ki so uporabljeni v tem zakonu, 
enak pomen kot je določen z ZJF. Posebej so definirani pojmi, ki 
so uporabljeni v tem zakonu in prvenstveno izhajajo že iz uredbe 
o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna 
(Uradni list RS, št. 56/00). Glavni program je splošni program, 
katerega namen je izvajanje ciljev področij proračunske porabe. 
Podprogram je del glavnega programa in ima jasno določene 
specifične cilje in kazalce učinkovitosti. Proračunska postavka je 
del podprograma, ki zajema celotno ali del aktivnosti ali projekta, 
ki ga izvaja posamezni neposredni uporabnik državnega 
proračuna. Proračunska postavka-podskupina kontov je del 
proračunske postavke, ki opredeljuje ekonomske namene za 
katere se namenjajo proračunska sredstva in predstavlja temeljno 
strukturno enota izdatkov proračuna objavljenega v Uradnem 
listu Republike Slovenije. Še vedno pa bo v fazi izvrševanja 
proračuna proračunska postavka-konto osnovna strukturna 
enota izdatkov proračuna. 

K 3. In 4. členu: 
3. člen opredeljuje strukturo posebnega dela proračuna za leto 
2001 upoštevaje programsko-funkcionalno klasifikacijo proračuna. 
Tako sestavljajo posebni del proračuna finančni načrti neposrednih 
uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe, 
glavne programe in podprograme kot programske dele proračuna. 
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na 
podskupine kontov. Z ukinitvijo štirimestnih kontov v okviru 
proračunske postavke se povečuje preglednost proračuna in 
povečuje stopnja zanesljivosti planiranih sredstev znotraj 
posamezne proračunske postavke, ki so izkazana v sprejetem 
proračunu. Kljub temu se bo proračun izvrševal na ravni 
proračunske postavke-konto. 

4. člen zahteva, da se sprememba organizacije ali pristojnosti 
neposrednih uporabnikov, ki nastane na podlagi posebnega 
zakona ali drugega predpisa, sprejetega po uveljavitvi proračuna, 
v proračunu prilagoditi v roku 90 dni po uveljavitvi posebnega 
zakona ali drugega predpisa. Zaradi sprememb organizacije 
državne uprave, ki jo predvidevajo spremembe in dopolnitve 
zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev oziroma 
zakona o upravi, se v izogib težavam pri ureditvi premoženjsko 
finančnih razmerij med starimi in novimi državni organi, predlaga 
najdaljši čas v katerem se mora proračun prilagoditi novi 
institucionalni strukturi. 

K 5. In 6. členu: 
Eno izmed temeljnih proračunskih načel zahteva, da vsi prejemki 
služijo za pokrivanje vseh izdatkov. Vendar že ZJF predvideva 
določne namenske prejemke in omogoča, da se z zakonom, ki 
ureja izvrševanje proračuna za posamezno lato, odobri morebitne 
dodatne namenske prejemke. Kljub temu pa predlagatelj meni, da 
je potrebno biti pri odobravanju dodatnih namenskih prejemkov 
restriktiven. Tako 5 člen določa, da bodo v letu 2001 namenski 
prihodki proračuna, poleg prihodkov, določenih v prvem stavku 
prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse, ki so 
po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 
71/93) prihodek proračuna Republike Slovenije in se po kriterijih, 

kijih določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) 
namenijo za namene po navedem zakonu. Tudi prihodki 
posebnega prispevka iz 6. člena zakona o popotresni obnovi 
objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS, št. 45Z 
98, 67/98 in 110/99) in prihodki, ki jih lastniki oziroma uporabniki 
kmetijskih zemljišč po 94. členu zakona o kmetijskih zemljiščih 
(Uradni list RS, št. 59/96) vplačujejo v državni proračun so v letu 
2001 namenski prihodki proračuna. 

6. člen definira prejemke v računu finančnih naložb in terjatev, ki 
so izjemoma opredeljeni kot namenski in se porabijo kot izdatki v 
tem računu, namesto, da bi bili v skladu s 74. člena ZJF uporabljeni 
za odplačila dolgov v računu financiranja. Tovrstni namenski 
prejemki proračuna so tudi kupnine, ki se v proračun že vrsto let 
vplačujejo na podlagi zakona o porabi sredstev kupnine po zakonu 
o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 
34/96 in 60/99). Te se uporabijo za namene določene v navedenem 
zakonu. Druge vrste namenskih prejemkov v tem računu so 
kupnine od kapitalskih naložb države, ki se pridobijo z realizacijo 
programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja v lasti 
države za leto 2001. Posamezne vrste kupnin od kapitalskih 
naložb se uporabijo za naslednje namene: 
1. kupnina od prodaje delnic podjetij elektrogospodarstva se do 

višine 16.096,000.000 tolarjev v skladu s prvim odstavkom 
122. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99) 
uporabi za reševanje nasedlih investicij; 

2. kupnina od prodaje delnic Talum, d. d. in drugih gospodarskih 
družb, ki spadajo v delovno področje ministrstva, pristojnega 
za gospodarstvo, se najmanj do višine 7.167,243.000 tolarjev 
in največ do višine 13.444,000.000 tolarjev uporabi v skladu 
s 16. členom zakona o privatizacije Slovenskih železarn, d.d. 
(Uradni list RS, št. 13/98) za sen/isiranje s strani države v 
letu 2001 prevzetih obveznosti Slovenskih železarn, d.d. na 
osnovi posebnega zakona; 

3. kupnina od prodaje delnic Slovenske izvozne družbe, d.d. se 
v skladu s tretjim odstavkom 12. člena zakona o Družbi za 
zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (Uradni list RS, 
št. 32/92, 37/95, 34/96, 31/97 in 99/99) uporabi za povečanje 
varnostnih rezerv Slovenske izvozne družbe d.d.) in 

4. kupnina, pridobljena od prodaje ostalih kapitalskih naložb 
države. Ta se v naslednjem vrstnem redu uporabi za: 

• povečanje namenskega premoženja Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije, javni sklad do višine 1.600,000.000 
tolarjev; 

■ povečanje namenskega premoženja Ekološkega razvojnega 
sklada Republike Slovenije, javni sklad do višine 800,000.000 
tolarjev; 

- izvajanje programa podpore gospodarskim družbam in 
samostojnim podjetnikom skladno s 2. in 3. členom zakona o 
podpori gospodarskim družbam pri razvoju novih tehnologij 
in vzpostavljanju in delovanju njihovih razvojnih enot v obdobju 
od leta 2000 do 2003 (Uradni list RS, št. 99/99) do višine 
3.000,000.000 tolarjev in 
investicijski sklad za naložbe slovenskega gospodarstva v 
jugovzhodni Evropi pri Ministrstvu za gospodarstvo do višine 
3.000,000.000 tolarjev. 

3. odstavek 6. člena določa eksplicitno, da se od prodaje delnic 
Nove ljubljanske banke, d.d. ter-Nove kreditne banke Maribor, 
d.d. uporabijo skladno s 74. členom ZJF. Tudi vsi ostali prejemki 
računa finančnih naložb in terjatev - tako kupnine od prodaje 
kapitalskih naložb kot tudi sredstva vrnjenih posojil oziroma 
izterjanih poroštev, ki se realizirajo v obsegu, ki presega skupni 
obseg prejemkov tega računa, načrtovanih v sprejetem proračunu 
- se uporabijo v skladu s 74. členom ZJF. 
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Zakon tudi določa, da se v skladu s 74. členom ZJF uporabijo 
denarna sredstva iz naslova vrnjenih posojil, danih na podlagi 
zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na 
podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list 
RS, št. 45/95, 34/96 in 60/99), ki so bila v skladu s 7. členom 
navedenega zakona nakazana na posebna računa Ministrstva 
za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstva za gospodarske 
dejavnosti v preteklih letih in bodo nakazana do konca leta 2001. 
Tudi prihodki od upravljanja s temi prostimi sredstvi se uporabijo 
v skladu s 74. členom ZJF. Navedeni zakon namreč ne ureja 
vprašanja, kako se uporabijo denarna sredstva iz naslova vrnjenih 
posojil. 

K 7., 8. In 9. členu: 
Pri oblikovanju 7. in 8. člena vlada sledi priporočilom Računskega 
sodišča Republike Slovenije in uvaja omejitve pooblastil, ki jih 
zakon določa vladi oziroma neposrednim uporabnikom. Ker je 
letošnje leto prvo, ko je vzpostavljena programsko-funkcionalna 
klasifikacija proračuna in konkretne omejitve pri prerazporeditvah, 
so dovoljeni odstotki prerazporeditev nekoliko višji, v naslednjih 
letih pa naj bi se zmanjšali oziroma na nekaterih ravneh celo 
ukinili. Tako imajo pravic izvajati prerazporeditve neposredni 
uporabniki in vlada. 

V 7. členu je določeno, da lahko neposredni uporabnik samostojno 
prerazporeja pravice porabe med postavkami znotraj istega 
podprograma, pri čemer prerazporeditve ne smejo presegati 20% 
obsega proračunske postavke v sprejetem proračunu. Iz tega 
sledi, da prerazporeditve med skupinami kotov znotraj iste 
proračunske postavke ne štejejo v obseg prerazporeditev po 
tem členu. 

8. člen določa pristojnosti vlade pri prerazporejanju pravi porabe. 
Tako vlada odloča na podlagi usklajenega predloga ministrstva, 
pristojnega za finance in predlagatelja iz drugega odstavka 19. 
člena ZJF ali samostojnega neposrednega uporabnika, ki ni zajet 
v drugem odstavku 19. člena ZJF, o naslednjih prerazporeditvah. 
Vlada odloča o prerazporeditvah iz 7. člena tega zakona, kjer 
obseg prerazporeditev presega 20 odstotkov obsega 
proračunske postavke v sprejetem proračunu. Tako torej lahko 
vlada neomejeno prerazporeja pravice porabe med proračunskimi 
postavkami znotraj istega podprograma. Vlada odloča tudi o 
prerazporeditvah med podprogrami znotraj glavnega programa, 
vendar te prerazporeditve ne smejo presegati 20 odstotkov 
obsega podprograma v sprejetem proračunu. Vlada odloča tudi o 
prerazporeditvah med glavnimi programi znotraj področje 
proračunske porabe, pri čemer tovrstne prerazporeditve ne smejo 
presegati 15 odstotkov obsega glavnega programa v sprejetem 
proračunu, prerazporeditve med področji proračunske porabe 
pa ne smejo presegati 10 odstotkov obsega področja porabe v 
sprejetem proračunu. 

V primeru prerazporeditve področij proračunske porabe in glavnih 
programov mora biti s prerazporeditvijo obveščen tudi koordinator 
področja porabe oziroma glavnega programa. Tega v skladu s 
uredbo o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega 
proračuna (Uradni list RS, št. 56/00) določi vlada. Na tak način se 
želi postopoma okrepiti vloga navedenih koordinatorjev, ki bodo 
morali v prihodnje ustrezno nastopati v postopkih priprave 
programov in priprave proračuna ter v fazi izvajanja, spremljanja, 
ocenjevanja in nadziranja izvajanja programov. 

Omejitve iz prvega odstavka 8. člena ne veljajo v primeru 
prerazporeditev, ki so posledica povečanih izdatkov poračuna, 
nastalih zaradi spremenjenih gospodarskih gibanj (npr. 
sprememba deviznega tečaja, inflacija, ...), naravnih ali drugih 
nesreč iz 48. člena ZJF (npr. suša, poplave) ali dodatnih ukrepov 
vlade za uravnoteženje proračuna iz 40. člena ZJF. O 
prerazporeditvah po tem odstavku odloča vlada. 

9. člen ureja prerazporeditve pravic porabe na postavkah za 
plače. Zakon tukaj določa, da ne glede na določbe 7. in 8. člena 
tega zakona ne smejo neposredni uporabniki samostojno izvajati 
prerazporeditev na postavke in s postavk za plače v svojem 
finančnem načrtu. Predlagatelj iz drugega odstavka 19. člena 
ZJF lahko samostojno prerazporeja pravice porabe med plačnimi 
postavkami neposrednih uporabnikov v skupini uporabnikov. 
Tovrstne prerazporeditve se vštevajo v izračun omejitev iz 7. in 
8. člena tega zakona. 

K 10. členu: 
Namen člena je derogirati določila zakonov in nacionalnih 
programov, ki opredeljujejo zneske, ki naj se v letu 2001 namenijo 
za financiranje določenega namena oziroma programa. Omenjeni, 
že sprejeti dokumenti namreč predvidevajo prevelik obseg 
proračunskih sredstev, ki naj se zagotovijo za financiranja 
različnih investicij. Tega ni mogoče realizirati, zato ta zakon kot 
lex specialis določa, da se za financiranje potreb, opredeljenih v 
dmgih zakonih in nacionalnih programih namenijo sredstva v višini, 
kot jo določa proračun 2001. Tudi sredstva za realizacijo 
nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji 
se v letu 2001 zagotavljajo do višine, določene v proračunu za 
leto 2001. 

K 11. členu: 
Ta člen določa zneske iz 124. člena zakona o javnih naročilih 
(Uradni list RS, št. 39/00). Tako se kot najvišje vrednosti, do 
katerih se javno naročilo lahko oddaja po pravilih za oddajo naročil 
malih vrednosti določa 8,000.000 tolarjev - za oddajo naročila za 
blago in storitve in 15,000.000 tolarjev - za oddajo naročila za 
gradnje. Stari zneski 5 in 10 milijonov tolarjev so namreč bili 
določeni že leta 1998, zato jih je potrebno revalorizirati, po drugi 
stani pa so postopki po novem zakonu o javnih naročilih znatno 
kompleksnejši, zato so stroški vodenja postopkov po zakonu o 
javnih naročilih relativno visoki 

67. člen ZJN-1 določa, da je potrebno za javna naročila, ki 
presegajo okvirno vrednost 750.000 EURO, vsaj enkrat letno 
objaviti s predhodnim razpisom namero o oddaji javnega naročila. 
Zato predlagamo, da je za naslednje obdobje poenotena vrednost 
v tolarjih, od katere dalje je potrebno objaviti predhodno objavo 
165,000.000 tolarjev. 

Naročnik mora v postopkih javnega naročanja po petem odstavku 
23. člena ZJN-1, če vrednost naročila presega 30,000.000 tolarjev 
- za blago in storitve in 50,000.000 tolarjev - za gradnje zahtevati 
od ponudnika kot zavarovanje za izpolnitev svojih obveznosti 
bančno garancijo za resnost ponudbe, bančno garancijo za 
izpolnitev pogodbenih obveznosti in bančno garancijo za odpravo 
napak v garancijski dobi. 

K 12. členu: 
Člen v skladu s prvim odstavkom 51. člena ZJF določa največji 
dovoljeni obseg obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo 
zahtevale plačilo v prihodnjih letih. Zakon določa različni obseg in 
osnovo za skupaj prevzete obveznosti iz naslova investicijskih 
odhodkov in investicijskih transferov oziroma tekočih odhodkov 
in tekočih izdatkov. Osnova je proračun oziroma finančni načrt 
uporabnika, ki je sprejet v državnem zboru. Tako skupni obseg 
prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle 
v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske 
transfere ter material in opremo vojske oziroma za specialno 
opremo policije, ne sme presegati 70% teh pravic porabe v 
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Skupni 
obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo 
zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve, razen za 
material in opremo vojske oziroma za specialno opremo policije, 
in za tekoče transfere ne sme presegati 25% teh pravic porabe v 
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. 
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Navedene omejitve ne veljajo za prevzemanje obveznosti iz 
prihodkov donacij in za sredstva slovenske soudeležbe pri 
sofinaciranju programov, ki se financirajo iz donacij, saj gre 
praviloma za eno samo pogodbo, ki je sklenjena po pravilih, ki jih 
narekuje donator. Predpisane omejitve predobremenitev proračuna 
prihodnjih let prav tako ne veljajo za najemne pogodbe, saj se te 
pravilom sklepajo za nedoločen čas in za pogodbe s katerimi se 
porabljajo sredstva namenskih kreditov danih Republiki Sloveniji, 
ki se prav tako porabljajo po posebnih pravilih. 

K 13. členu: 
Člen v skladu s členom 52. ZJF določa plačilne roke za državni 
proračun in pri tem ne spreminja že v preteklih letih predpisanih 
rokov. Državni proračun zaradi kompleksnih postopkov izplačil 
iz proračuna, v katerih so udeleženi številni subjekti, ki izvajajo 
kontrolo in zaradi sistema planiranja likvidnostnih sredstev 
proračuna, ki zahteva od uporabnika mesečno načrtovanje izplačil, 
pogojuje najmanj 30 dnevni rok plačil. Navedena rešitev se 
predlaga, ker plačuje država v primerih, ko so s posebnimi predpisi 
določeni krajši roki plačil, zamudne obresti. Plačilni roki, določeni 
v tem členu, se ne uporabljajo za plačila: plač, drugih osebnih 
prejemkov in povračila stroškov delavcev in funkcionarjev, 
zaposlenih pri neposrednih uporabnikih; pravnomočnih sodnih ali 
dokončnih upravnih odločb in poravnav. ZaKon tudi jasno pove, 
da se plačila v breme sredstev donacij, če donator tako zahteva 
in iz sredstev lastne udeležbe pri sofinanciranju programov, ki se 
financirajo iz donacij; dmgih tekočih domačih transferov; transferov 
posameznikom in gospodinjstvom ter subvencij lahko realizirajo 
prej. Plačila monopolnim dobaviteljem, ki gredo v breme materialnih 
stroškov, se ne glede na določila drugih predpisov izvršijo v 30 
dnevnem roku. Plačilni roki, določeni v tem členu, se ne uporabljajo 
tudi za plačila v drugih primerih, ki jih lahko določi minister za 
finance, kadar je to potrebno zaradi zagotovitve gospodarnega in 
učinkovitega razpolaganja s proračunskimi sredstvi. 

K 14. členu: 
Pravice porabe splošne proračunske rezervacije se uporabljajo 
tudi za plače novo zaposlenih delavcev in funkcionarjev in za 
napredovanja zaposlenih pri neposrednih uporabnikih v skladu z 
načrti delovnih mest iz 24. člena ZJF. Pravice porabe iz splošne 
proračunske rezervacije se razporedijo neposrednemu 
uporabniku za plače samo v primeru, če sredstev za plače, ni 
mogoče zagotoviti v okviru pravic porabe v finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika ali skupine uporabnikov, v katero je 
uporabnik uvrščen. Na tak način se želi preprečiti, da bi pravice 
porabe namenjene novemu zaposlovanju ostajale neporabljene 
pri proračunskih uporabnikih v primerih, ko se le-te lahko 
zagotovijo iz boleznin in porodniških oziroma, kadar se nove 
zaposlitve ne realizirajo. 

V zakonu se tudi predvideva, da se upravnim enotam zagotavljajo 
sredstva za zaračunljive tiskovine, ki jih potrebujejo upravne enote, 
če sredstev za zaračunljive tiskovine, ni mogoče zagotoviti v 
okviru pravic porabe v finančnem načrtu upravne enote, ki 
sredstva potrebuje, ali vseh upravnih enot. 

K 15. členu: 
Zakon določa, da lahko neposredni uporabnik nabavlja osnovna 
sredstva in izvaja investicijsko vzdrževanje, samo če je to 
načrtovano v načrtu nabav in gradenj. Drugi odstavek pa omogoča 
neposrednim uporabnikom, da nabavljajo osnovna sredstva in 
izvajajo investicijsko vzdrževanje, ki ga ni potrebno načrtovati v 
načrtu nabav in gradenj iz 25. člena ZJF, če je tovrsten izdatek 
nujen za izvedbo nepredvidenih popravil ter nabavo blaga ali 
izvedbo drugih storitev, ki so potrebne za zagotovitev nemotenega 
delovanja neposrednega uporabnika. Skupni obseg pravic porabe, 
ki jih neposredni uporabnik lahko uporabi po tem odstavku, ne 
sme presegati 40.000 tolarjev na zaposlenega pri neposrednem 
uporabniku na dan 15. december 2000. 

Zakon tudi omogoča, da se lahko v okviru izvajanja nabav po 
zakonu o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih 
programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994-2003 
(Uradni list RS, št. 13/94 in 42/00-obvezna razlaga) nabavi tudi 
večnamensko letalo, ki se bo uporabljalo za potrebe državnega 
zbora, vlade in drugih predstavnikov države. Tovrstna rešitev je 
uveljavljena tudi v številnih državah po svetu. Tako so države, ki 
imajo v sklopu vojnega letalstva tudi vladna letala Belgija, Kanada, 
Češka, Danska, Finska, Nemčija, Italija, Japonska, Nizozemska, 
Velika Britanija, ZDA in druge. 

K 16. členu: 
Namen člena je določiti način zagotavljanja pravic porabe za 
plačilo pravnomočnih sodnih in dokončnih upravnih odločb ter 
poravnav, ki bodo plačane v breme neposrednega uporabnika, v 
čigar pristojnost spada zadeva, ki je predmet odločbe ali 
poravnave. V ta namen se lahko odpre nova proračunska 
postavka-konto, pravice porabe na njej pa se zagotovijo s 
prerazporeditvami v okviru finančnega načrta uporabnika ali na 
drugačen način. Iz ene proračunske postavke se lahko plača 
tudi več istovrstnih zadev, ki bremenijo uporabnika. S tem želi 
predlagatelj zakona okrepiti disciplino neposrednih uporabnikov 
pri prevzemanju obveznosti ali izvajanju njihovih zakonskih nalog 
na eni strani, na drugi strani pa izboljšati kvaliteto zastopanja 
države pred državnimi organi, katerih odločbe imajo finančne 
posledice za državni proračun. 

K 17. členu: 
Z namenom večje preglednosti proračunskega poslovanja se v 
tem členu identificirajo vsi proračunski skladi, ki so že ustanovljeni 
s posebnimi zakoni in tudi delujejo. To pomeni, da izpolnjujejo 
kriterije, ki so po ZJF potrebni za ustanovitev sklada. Pri določitvi 
v tem členu naštetih skladov je bil upoštevan pogoj, da je s 
posebnim zakonom dana pravna podlaga, da se odpre poseben 
evidenčni račun v okviru računa proračuna, na katerem se 
evidentirajo namenski prihodki proračuna, ki so določeni kot 
prejemek proračunskega sklada, da je določen upravitelj in namen 
sklada. Člen v drugem odstavku določa višino proračunske 
rezerve ter določa, da se v proračunski rezervi zagotavljajo tudi 
pravice porabe za prevzemanje in plačevanje obveznosti po že 
sprejetih zakonov. 

K 18. členu: 
Zakon daje pooblastilo Ministrstvu za finance, da lahko če bo to 
potrebno, zahteva od neposrednih uporabnikov državnega 
proračuna in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov, da mu posredujejo podrobnejše podatke, ki so 
potrebni za spremljanje in ocenjevanje izvrševanja proračuna 
oziroma njihovih finančnih načrtov. 

K 19. členu: 
Tukaj so v skladu z 68. členom ZJF določeni pogoji, ki jih morajo 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, javni skladi in agencije, 
katerih ustanovitelj je država, izpolnjevati, da lahko pridobijo 
likvidnostno posojilo iz denarnih sredstev državnega proračuna. 

K 20. do 25. členu: 
Zakon za leto 2001 opredeljuje temeljne postopke in metode 
prodaje državnega stvarnega in finančnega premoženja, ki je 
potrebna za zagotovitev prihodkov proračuna letošnjega leta. 
Predlagana rešitev bo veljala do uveljavitve zakona o spremembah 
zakona o javnih financah. Prodajo državnega stvarnega in 
finančnega premoženja je v tem zakonu potrebno urediti zato, 
ker so izdatki v računu finančnih terjatev in naložb praviloma 
vezani na prihodke od prodaje finančnega premoženja. Enako 
velja za nabavo novih osnovnih sredstev iz sredstev kupnin od 
prodaje stvarnega premoženja. V kolikor ti prejemki ne bodo 
realizirani, proračuna za leto 2001 ne bo mogoče v predvidenem 
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obsegi izvršiti. Zato vlada predlaga, da se osnovni postopki in 
metode prodaje začasno uredijo že v tem zakonu in s tem omogoči 
prodaje državnega premoženja, kot je predvidena v programu 
prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leto 
2001, ki je bil posredovan državnemu zboru, hkrati s predlogom 
proračuna. 

Navedeni členi določajo postopke in metode odtujitve stvarnega 
in finančnega premoženja države, vključno bank v lasti države, 
in dajejo pravno podlago, da vlada na predlog ministra za finance 
predpiše podrobnejše postopke prodaje finančnega in stvarnega 
premoženja države. Vlada odloča o razpolaganju s kapitalskimi 
naložbami države na predlog pristojnega ministra. Predlog prodaje 
kapitalske naložbe mora obsegati opredelitev ciljev prodaje in 
razloge, s katerimi se utemeljuje, da bodo s predlagano prodajo ti 
cilji doseženi, obrazložitev pripravljalnih dejanj, opravljenih v zvezi 
s prodajo in opredelitev metod prodaje, ki bodo uporabljene in 
razloge, s katerimi se utemeljuje, da so metode ustrezne za dosego 
ciljev prodaje. Ministrstvo mora pred prodajo posamezne 
kapitalske naložbe države zagotoviti, da vrednost kapitalske 
naložbe oceni pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij oziroma 
mednarodno priznana tuja finančna svetovalska institucija, in da 
v primerih, kadar kapitalska naložba države predstavlja več kot 
50 % delež v osnovnem kapitalu družbe, pred ocenitvijo vrednosti 
revizijska družba po zakonu o revidiranju oziroma druga 
mednarodno priznana revizijska družba opravi skrben finančni, 
pravni in organizacijski pregled te družbe za zadnja tri poslovna 
leta. Ministrstvo mora prav tako zagotoviti, da se izvedejo drugi 
ustrezni postopki v zvezi s prodajo. Prodaja državnega 
premoženja mora biti opravljena na podlagi ustreznega postopka 
javne ponudbe, javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb. 

Ne glede na določbo 74. in pete točke prvega odstavka 2. člena 
ZJF, se lahko iz kupnine pokrijejo stroški, povezani s prodajo in 
razlika nakaže v proračun. 

K 26. členu: 
Tukaj je upoštevaje metode in postopke, prepisane za prodajo 
državnega stvarnega premoženja, urejena oddaja državnega 
stvarnega premoženja v najem. 

K 27. členu: 
Ta člen ureja odpis terjatev pravnim osebam. Tako določa, da 
lahko vlada na predlog pristojnega ministra in ministra za finance, 
ter v skladu s predpisom iz prvega odstavka 77. člena ZJF odpiše 
oziroma delno odpiše plačilo dolga pravnih oseb do države, ki ne 
izvira iz naslova obveznih dajatev, če bi bili stroški postopka 
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve. Tako, da se predlaga, 
da je v letu 2001 mogoče odpisati terjatve pravnim osebam največ 
do skupne višine 100,000.000 tolarjev. 

K 28. do 32. členu: 
Namen prvega odstavka 28. člena je določiti obseg zadolžitve, ki 
je potrebna za financiranje sprejetega proračuna za leto 2001, 
natančneje presežkov odhodkov nad prihodki, presežkov 
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter 
odplačilo dolgov v računu financiranja. Vlada v tem členu predlaga 
zadolževanje v višini 229.523,478.000 tolarjev, kar predstavlja 
znesek, ki ga bo vlada predlagala v dopolnjenem predlogu 
državnega proračuna za leto 2001. 

V obseg zadolžitve iz prvega odstavka 28. člena se še zmeraj ne 
všteva zadolžitev po zakonu o zagotavljanju sredstev za 
realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike 
Slovenije v letih 1994 -2003, temu pa se dodaja tudi izdaja obveznic 
po zakonu o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno 
premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja 
(Uradni list RS, št. 49/99). 

V obseg zadolžitve iz prvega odstavka 28. člena se ne šteje 
likvidnostna zadolžitev države z izdajanjem enomesečnih 
zakladnih menic. V letu 2001 bo Zakladnica Ministrstva za fi- 
nance v sodelovanju z Banko Slovenije začela izdajati nov 
vrednostni papir - enomesečno zakladno menico (v nadaljnjem 
besedilu: EZM) - ki bo namenjen uravnavanju likvidnosti proračuna 
in vzpostavljanju mehanizma za razvoj denarnega trga. Za dosego 
navedenih ciljev z izdajo EZM, je med Zakladnico in Banko 
Slovenije dosežen dogovor, da bo vse obresti za izdane EZM v 
primeru, da Zakladnica izdanih EZM ne bo potrebovala za 
uravnavanje svoje likvidnosti, krila BS. V ta namen bo Banka 
Slovenije Zakladnici omogočila, da bo le-ta kupnino iz naslova 
prodaje EZM plasirala v Banko Slovenije kot vlogo na odpoklic. 
Banka Slovenije bo vlogo na odpoklic obrestovala po enaki obrestni 
meri kot ta znaša za izdane EZM, kar pomeni, da bodo prejete 
obresti iz vezane vloge, enake znesku obresti za izdane EZM. 
Dejstvo je, da zadolževanje z izdajo EZM - v primeru da ne bo 
potrebe po uravnavanju likvidnosti proračuna - ne bo predstavljalo 
denarnega vira za izvrševanje proračuna ampak je to 
zadolževanje z vezavo kupnine pri Banki Slovenije, namenjeno 
razvoju denarnega trga. To dejstvo torej narekuje, da se 
zadolževanje za ta namen ne všteva v kvoto zadolževanja po 3. 
odst. 81. člena ZJF (5% zadnjega sprejetega proračuna) in v 
kvoto iz prvega odstavka 28. člena ZlPro (kvoto zadolževanja za 
proračun posameznega leta). 

V skladu s 5. členom ZJF se v 29. členu določa obseg poroštev, 
ki jih lahko da država za vse zakone, ki bodo predlagani in s 
katerimi bo država dala poroštva za najemanje kreditov pravnih 
oseb (npr. javnih podjetij) v letu 2001. S tem zakonom se v prehodnih 
določbah tudi predlaga, da se razveljavi zakon o merilih in 
postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije. 

Namen 30. člena je jasno določiti način zagotavljanja pravic porabe 
za plačilo poroštvenih obveznosti države, ki presegajo pravice 
porabe planirane pri Ministrstvu za finance. Pravice porabe za 
vračilo dolgov države in plačilo poroštev se zagotavljajo v finančnih 
načrtih pristojnih neposrednih uporabnikov. Vendar pa se pravice 
porabe za plačilo poroštev, ki niso načrtovana in zagotovljena v 
proračunu, plačajo v breme postavk v finančnem načrtu 
ministrstva, pristojnega za finance. Na te postavke se takoj 
prerazporedijo pravice porabe iz finančnega načrta neposrednega 
uporabnika, v katerega področje dela sodi dejavnost, ki jo opravlja 
dolžnik, za katerega obveznosti je bilo izdano poroštvo. 

Namen 31. člena je določiti maksimalni obseg zadolžitve in izdanih 
poroštev, ki jih lahko sklenejo oziroma izdajo pravne osebe 
javnega sektorja na ravni države v letu 2001. S to rešitvijo se 
povečuje sposobnost vlade, da obvladuje presežni deficit kot to 
zahteva pogodba o ustanovitvi Evropske Unije in kot je to potrebno 
zaradi pridruževanja naše države Evropskih uniji. 

32. člen določa zneske za izvajanje obveznosti države iz zakona 
o Družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije in zakona 
o poroštvih Republike Slovenije za zadolževanje za potrebe 
financiranja izvoza. 

K 33. členu: 
Z predlagano dikcijo prvega odstavke se izpolnjuje obveznost iz 
20. člena zakona o financiranju občin in določa obseg primerne 
porabe v RS v letu 2001. 

Prav tako se določa izjema od pravila, določenega v 57. členu 
zakona o lokalni samoupravi (ZLF), ki navaja, da je proračunsko 
leto za občine enako proračunskemu letu za državni proračun, 
saj ni razloga, da bi tudi občine podaljševale proračunsko leto 
2001 v koledarsko leto 2002. Izjema se namreč nanaša samo na 
vključitev prihodkov od davka na dodano vrednost in trošarin, ki 
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so prihodek proračuna Republike Slovenije, ne pa tudi proračunov 
občin. 

Roki plačil, ki so določeni za državo, veljajo tudi za občine, razen 
v primeru, da občina v pogodbi dogovori krajše plačilne roke, če 
na ta način doseže nižjo pogodbeno ceno. 

V 4. odstavku je opredeljeno, da mora občinski svet v roku 
šestdeset dni po uveljavitvi občinskega proračuna za leto 2001 
izdati novi seznam neposrednih in posrednih uporabnikov 
občinskega proračuna in ga posredovati Ministrstvu za finance 
in Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet (v nadaljnjem 
besedilu: agencija), če se ta razlikuje od seznama izdanega v letu 
2000. To bo podlaga za izdelavo ažurnega in natančnega seznama 
vseh neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in 
občinskih proračunov, ki ga bo izdal minister za finance in bo 
služil za določitev subjektov, ki so zavezani ravnati po ZJF, zakonu 
o računovodstvu oziroma bodo podvrženi novemu režimu 
plačilnega prometa. 

K 34. členu: 
Člen po vzgledu ureditev iz preteklih let ureja problem prenosa 
plačilnega prometa na banke in s tem povezanega preoblikovanja 
agencije. Tako vlada razpolaga s stvarnini premoženje v lasti 
države, s katerim upravlja agencija tako, da ga ponudi v odkup 
naštetim subjektom, če navedene osebe prevzamejo ustrezno 
število zaposlenih, ki pri agenciji izvajajo naloge plačilnega prometa. 
Zakon določa, da se kupnina iz tega naslova lahko nameni za 
nakup novega stvarnega premoženja za potrebe Ministrstva za 
finance in njegovih organov v sestavi. Prav tako lahko vlada na 
predlog agencije proda premoženje, ki je namenjeno za izvajanje 
počitniško dejavnosti oziroma drugo opremo. Kupnina iz tega 
naslova se nameni za kritje stroškov izvajanja projekta reforme 
plačilnih sistemov v Republiki Sloveniji. 

K 35. členu: 
S tem členom se zavezuje neposredne in posredne uporabnike 
državnega in občinskih proračunov, da v letošnjem letu ne odpirajo 
transkacijskih računov pri poslovnih bankah. Minister za finance 
bo ob izpolnitvi potrebnih pogojev oziroma ob izvedenem 
preoblikovanju agencije določil način opravljanja plačilnega 
prometa neposrednih in posrednih uporabnikov državnega 
proračuna, občin ter neposrednih in posrednih uporabnikov 
občinskih proračunov. Zakon samo opozarja na to, da morajo 
občine v letu 2001 v skladu s 109. členom ZJF odpreti račun pri 
Banki Slovenije, s katero poslujejo preko agencije. 

K 36. členu: 
Subvencionirana študentska prehrana je od leta 1996 urejena z 
uredbo o subvencioniranju študentske prehrane. V uredi so 
določeni upravičenci do subvencionirane študentske prehrane, 
njena višina, število subvencioniranih obrokov ter nekatere druge 
ureditve v zvezi z izvajanjem subvencionirane prehrane. V 
zakonodaji postopek je vložen predlog zakona o subvencionirani 
študentski prehrani, ki naj bi celoviteje in trajneje uredil to področje. 

Študijske delavnice Zoisovih štipendistov se izvajajo v okviru 
»poletnih taborov« Zoisovih štipendistov, ki jih Zavod Republike 
Slovenije za zaposlovanje vrsto let organizira s konkretnimi 
programi za usposabljanje štipendistov in njihovo pripravo na 
zaposlitev.« 

K 37. členu: 
Ureditev v tem členu je v skladu s 2. odstavkom 32. člena ZJF in 
omogoča vključitev v obdobju začasnega financiranja plačanih 
obveznosti v sprejeti proračun Republike Slovenije za leto 2001 
na dva načina. Tako se lahko proračunske postavke-konti iz 
obdobja začasnega financiranja vključijo v proračun za leto 2001, 
pravice porabe na postavkah sprejetega proračuna pa se 
zmanjšajo v višini v obdobju začasnega financiranja izplačanih 
sredstev. Druga možnost je, da se preknjiži realizacija s postavk- 
konto iz obdobja začasnega financiranja v sprejeti proračuna za 
leto 2001. 

K 38. členu: 
V tem členu se predlaga, da se v proračun za leto 2001 vključijo 
tudi prihodki iz naslova davka na dodano vrednost in trošarin, ki 
se vplačajo do konca januarja 2002. Med izdatke proračuna in 
prejemke in izdatke neposrednih proračunskih uporabnikov za 
leto 2001 se v skladu s tem vključujejo tudi denarna sredstva, ki 
so nakazana neposrednim uporabnikom do vključno 31. januarja 
2002, za poravnavo obveznosti, ki so nastale v letu 2001. Kljub 
temu pa lahko vlada odloči, da se del prihodkov od davka na 
dodano vrednost in prihodkov od trošarin, ki bodo vplačani v 
proračun do vključno 31. januarja 2002, uporabi za prihodke leta 
2002, če se skupni obseg prejemkov proračuna leta 2001 realizira 
v znesku načrtovanem v sprejetem proračunu pred tem datumom. 
Tako bi i/ primeru, da bi bilo v letošnjem letu v proračun vplačano 
več npr. koncesijskih dajatev, kot je bilo načrtovano ob predlogu 
proračuna, te lahko uporabili za financiranje izdatkov letošnjega 
leta, del prihodkov od davka na dodano vrednost in od trošarin, 
vplačanih v letu 2002, pa vključili med prihodke leta 2002. Na tak 
način se vzpostavlja postopen prehod na proračunsko leto, ki se 
zaključi 31. decembra. Da je proračunsko leto enako 
koledarskemu, je namreč kot načelo predpisano v 2. členu ZJF. 

K 39. do 42. členu: 
Ta zakon se bo skupaj s posebno uredba vlade, s katero bo 
vlada odločila o začasnem financiranju, uporabljal tudi v obdobju 
začasnega financiranja države v letu 2002, če bo začasno 
financiranje potrebno. 

Določa se trideset dnevni rok za izdajo podzakonskih predpisov, 
potrebnih za operacionalizacijo tega zakona. 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o merilih in 
postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 21/95 in 18/96). 

Zakon se mora uveljaviti čim prej, zato začne veljati že naslednji 
dan po objavi v Uradnem listu RS. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 

SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 
Predlog zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za 
leto 2001 - hitri postopek 

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, 
ki se nanašajo na predloženo gradivo:Sprejem zakona o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001 ni 
pogojen s priključevanjem Republike Slovenije Evropski uniji 
in ni predmet harmonizacije naše zakonodaje z evropsko. 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma Izhajajoče 
obveznosti izpolnjene:Ne pride v poštev. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: Ne pride v poštev. 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): Ne pride v poštev. 

b) Ali |e predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES? Ne 
pride v poštev. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: Ne 
pride v poštev. 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zaoral 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) Ne pride v poštev. 

5) Ali so zaoral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? Ne pride v poštev. 

6) Ali ie predlog akta preveden In v kateri jezik? Ne pride v 
poštev. 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...): 
Ne pride v poštev. 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanle roka za uskladitev: Ne pride v poštev. 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

y>t/jjjjf 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 
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Predlog zakona o 

POROŠTVU REPUDLIKE SLOVENIJE ZA 

NAJETJE POSOJIL ZA FINANCIRANJE 

POSTOPNEGA ZAPIRANJA RUDNIKA 

TRROVLJE HRASTNIK V LETU 2001 

- hitri postopek - EPA 170 - III 

) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-2111-0037 
Številka: 310-17/2001-1 
Ljubljana, 05.04.2001 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 20. seji dne 5.4.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA NAJETJE POSOJIL ZA FINANCIRANJE 
POSTOPNEGA ZAPIRANJA RUDNIKA TRBOVLJE 
HRASTNIK V LETU 2001, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 201. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem 
postopku s predlogom, da se obravnava skupaj s predlogom 
proračuna Republike Slovenije za leto 2001. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o poroštvu Republike 
Slovenije za najetje posojil za financiranje postopnega 
zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik v letu 2001 obravnava po 
hitrem postopku, ker gre za izredne potrebe države. 

Proračunska situacija ob koncu leta 2000 in dinamika izvajanja 
drugih energetskih projektov sta povzročili, da tudi predlog 
proračuna za leto 2001 ne more vključiti vseh s programom 
predvidenih sredstev za to leto. 
Nadaljevanje zamude pri tem dolgoročnem projektu bi ogrozilo 
končni rok izvedbe, presežka sredstev pa rudnik iz tekočega 
poslovanja tudi ne more oblikovati. 

Program za 2001 predvideva 3.876 mio SIT proračunskih 
sredstev, v predlogu proračuna je vključenih 1.647 mio SIT, 
tako da je razliko 2.229 mio SIT potrebno zagotoviti iz 
nadomestnih virov, to je z zadolžitvijo, ob poroštvu države. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo, 
- dr. Robert Golob, državni podsekretar v Ministrstvu za 

gospodarstvo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PRILOGA: 1 

9. april 2001 
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UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Državni zbor RS je v juniju 2000 sprejel Zakon o postopnem 
zapiranju Rudnika Trbovlje Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju 
regije (ZPZRTH), Ur.l. RS, št. 61/00). 

S tem je bila vzpostavljena pravna podlaga za izvedbo Programa 
postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik, katerega 
proizvodnja iz ekoloških in ekonomskih razlogov v prihodnje ne 
bo več sprejemljiva. 

1.1. Opis sedanjega stanja 

Dobava premoga iz Rudnika Trbovlje Hrastnik se glavnima 
odjemalcema Termoelektrarni Trbovlje in Termoelektrarni - toplarni 
Ljubljana v obdobju zadnjih let zmanjšuje, tako da od leta 2002 
Termoelektrarna - toplarna Ljubljana preneha s kurjenjem 
zasavskega premoga. Rudnik bo tako dobavljal okoli 600.000 ton 
Termoelektrarni Trbovlje. Za ta obseg proizvodnje je potrebno 
manjše število odprtih jam in tudi ustrezno manjše število 
zaposlenih. 

2. Cilji in načela zakona 

Z namenom, da bi bil Rudnik Trbovlje Hrastnik sposoben do izteka 
življenjske dobe, to je 30.10.2007 zagotavljati Termoelektrarni 
Trbovlje premog po konkurenčni ceni 6,5 DEM/GJ, je program 
zapiranja koncipiran po načelu postopnosti, saj bo vzporedno v 
obeh obratih, to je v Trbovljah in v Hrastniku potekalo zapiranje že 
opuščenih jam, kakor tudi sanacija degradiranih površin nad njimi. 

3. Razlogi za hitri postopek 

Proračunska situacija ob koncu leta 2000 in dinamika izvajanja 
drugih energetskih projektov sta povzročili, da tudi predlog 
proračuna za leto 2001 ne more vključiti vseh s programom 
predvidenih sredstev za to leto. Nadaljevanje zamude pri tem 
dolgoročnem projektu bi ogrozilo končni rok izvedbe, presežka 
sredstev pa rudnik iz tekočega poslovanja tudi ne more oblikovati. 

Program za 2001 predvideva 3.876 mio SIT proračunskih 
sredstev, v predlogu proračuna je vključenih 1.647 mio SIT, tako 
da je razliko 2.229 mio SIT potrebno zagotoviti iz nadomestnih 
virov, to je z zadolžitvijo, ob poroštvu države. 

4. Ocena finančnih virov 

Pričakujemo, da bo na domačem denarnem trgu mogoče 
zagotoviti posojila v skupni višini 2.230 mio SIT. Poroštvo države 
bo vplivalo na znižanje cene kreditnih sredstev, ob tem pa 
računamo, da se bo v triletnem obdobju oblikovalo do 650 mio 

SIT obresti in drugih stroškov posojil. Dinamika koriščenja 
sredstev bo postavljena v cilju minimizacije stroškov, pri čemer 
bo v letošnjem letu predvidoma nastopilo 87 mio SIT obresti. 

5. Finančne posledice 

Izhajajoč iz aktualne proračunske situacije ocenjujemo, da bo s 
posojili omogočeno finančno servisiranje projekta postopnega 
zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik, breme posojila pa bo 
razporejeno na daljše časovno obdobje, vendar v okviru obdobja 
I. faze zapiranja 2000-2004, za katero je program izdelan in 
revidiran. 

BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti podjetja Rudnik 
Trbovlje Hrastnik, d.o.o. iz posojil, najetih za financiranje 
postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik v letu 2001. 

Skupen znesek glavnic kreditov, za katere jamči Republika 
Slovenija, ne sme presegati 2.229 mio SIT. 

Posojila se lahko najamejo pod naslednjimi pogoji: 

- odplačilni rok; največ 3 leta 
- stroški za nadomestilo sredstev ne smejo presegati 0,25% 

od vrednosti kreditov 
- vsi skupni stroški kreditov ne smejo presegati 0,5% od 

vrednosti kreditov 

Obseg in vrsta poroštvene obveznosti Republike Slovenije se 
uredi v poroštveni pogodbi med Republiko Slovenijo in upniki. 

2. člen 

Poroštvene pogodbe z upniki sklepa minister za finance, na podlagi 
pogodbe o zavarovanju poroštva, ki jo skleneta dolžnik in 
Republika Slovenija. 

Če Republika Slovenija izpolni poroštveno obveznost in plača 
obveznost iz posojilne pogodbe, pridobi v razmerju do 
posojilojemalca pravico do regresiranja izplačanih zneskov in 
stroškov, ki so v zvezi s tem nastali. 

Sredstva za izpolnitev poroštvene obveznosti se zagotovijo v 
proračunu Republike Slovenije. 

3. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
RS. 
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OBRAZLOŽITEV 

Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje Hrastnik in 
razvojnem prestrukturiranju regije (Ur.l. RS, št. 61/00) je predvidel 
že za leto 2000, 891 mio SIT proračunskih sredstev, ki pa zaradi 
pozne uveljavitve zakona in spremenjenih prioritet med 
gospodarskimi dejavnostmi niso bila koriščena. Proračunska 
situacija ob koncu leta 2000 in dinamika izvajanja drugih 
energetskih projektov sta povzročili, da tudi predlog proračuna 
za 2001 ne more vključiti vseh s programom predvidenih sredstev 
za to leto. Nadaljevanje zamude pri tem dolgoročnem projektu bi 
ogrozilo končni rok izvedbe, presežka sredstev pa rudnik iz 
tekočega poslovanja tudi ne more oblikovati. 

Dela pri izvajanju potekajo že od leta 2000, zato je potrebno 
zagotoviti financiranje opravljenih del, zaradi relativno poznega 
sprejetja letošnjega proračuna in prevzetih obveznosti za nujno 
potrebno zapiralno opremo. Sredstva za ta dela so začasno 
nadomeščena v okviru poslovne politike, dogovorjene z odjemalci 
premoga. 

Program za 2001 predvideva 3.876 mio SIT proračunskih 
sredstev, v predlogu proračuna je vključenih 1.647 mio SIT, tako, 
da je razliko 2.229 mio SIT potrebno zagotoviti iz nadomestnih 
virov, to je z zadolžitvijo ob poroštvu države. Posojilojemalec, 
Rudnik Trbovlje Hrastnik, si bo prizadeval zmanjšati napovedan 
obseg stroškov posojil, ki bodo na podlagi sedaj znanih pogojev 
zadolževanja znašali predvidoma 650 mio SIT, od tega v letu 
2001, 87 mio SIT. 

Z Zakonom o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje Hrastnik in 
razvojnem prestrukturiranju regije je predvideno prioritetno 
zagotavljanje sredstev do leta 2004. V tem obdobju je predvideno 
tudi vračilo premostitvenega financiranja. Z najetjem posojila oz. 
njegovim servisiranjem je dosežena porazdelitev finančnega 
bremena na več let in omogočeno spoštovanje roka končanja 
projekta, ki je odvisen od sprejetih ekoloških omejitev. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 
SKUPNOSTI 

1 - Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje 
posojil za financiranje postopnega zapiranja Rudnika 
Trbovlje Hrastnik v letu 2001 (EVA 2001-2111-0037) 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

/ 

2. Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma 
o pridružitvi" 

a.) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi",ki se 
nanašajo na predloženo gradivo: 

ni tovrstnih določb 

b.) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 

ni obveznosti 

c.) Razlogi za neizpolnjene obveznosti: 

/ 

5. Ali so zoorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 

da 

6. Ali ie predlog akta preveden in v kateri jezik? 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerea...) 

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda 
ES in upoštevanje roka za uskladitev 

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a.) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 
/ 

b.) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES? 
/ 

c.) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 

dr. Rbbert Golol 
državni podsekretar 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa 

dr. Tea Petrin 
ministrica 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: 

Naslov:  

■ Telefon:__   Poštna številka:    

Podjetje:  

I Davčna številka:  

| NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

i Datum:    

i Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

I Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204- Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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