
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 
DOKI JMFMTACiJA 

DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 6. december 2002 Letnik XXVIII Št. 119 

PREDLOGA ZAKONOV O RATIFIKACIJI MEDNARODNIH POGODB 
- Predlog zakona o ratifikaciji Mednarodne konvencije o zatiranju terorističnih bombnih napadov (MKZTBN) 7 

-EPA 706 -III 

- Umik predloga zakona o rafitikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o pravni 15 
pomoči v civilnih in kazneskih zadevah (BBHPP) - EPA 688 - III 

PROGRAM DELA DRUŽBE ZA AVTOCESTE 
- Popravki k Programu dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. za leto 2002 - EPA 614 - III 17 

POROČILI DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA 
- Poročilo k predlogu Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 21 

- nujni postopek - EPA 662 - III 

- Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu Zakona o dopolnitvi stanovanjskega zakona (SZ-E) 49 
druga obravnava - EPA 1031 - II 

SKLEPI 
- 20. seje Državnega zbora Republike Slovenije 3 



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 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, 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 
TRR : 01100-8450000512 

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

Uredništvo Poročevalca 



SKLEPI 

20. seje Državnega zbora Republike Slovenije 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o omejevanju porabe alkohola 

-EPA 616-III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 20. seji, dne 26.11.2002 
ob obravnavi predloga zakona o omejevanju porabe alkohola 
(ZOPA) - druga obravnava, na podlagi tretjega odstavka 137. 
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike 
Slovenije. 

\ 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga za razpis predhodnega zakonodajnega 

referenduma o predlogu zakona o invalidskih organizacijah - EPA 615-11 

Državni zbor Republike Slovenije je na 20. seji, dne 26.11.2002 
ob obravnavi predloga za razpis predhodnega zakonodajnega 
referenduma o predlogu zakona o invalidskih organizacijah, na 
podlagi prvega odstavka 184. člena poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma o 
predlogu zakona o invalidskih organizacijah se ne sprejme. 

■    
SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o prekrških - EPA 508 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 20. seji, dne 26.11.2002 
ob obravnavi predloga zakona o prekrških (ZP-1) - druga 
obravnava, na podlagi tretjega odstavka 137. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike 
Slovenije. 
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SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah 

prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike 

Slovenije - EPA 665 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 20. seji, dne 28.11.2002 
ob obravnavi predloga odloka o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega 
plana Republike Slovenije (OdPSDP-B) - prva faza, ob smiselni 
uporabi drugega odstavka 122. člena poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike 
Slovenije - prva faza, je primeren za nadaljnjo obravnavo. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o parlamentarnem nadzoru 

obveščevalnih in varnostnih služb - EPA 600 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 20. seji, dne 27.11.2002 
ob obravnavi predloga zakona o parlamentarnem nadzoru 
obveščevalnih in varnostnih služb (ZPNOVS) - prva obravnava, 
na podlagi drugega odstavka 122. člena poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in 
varnostnih služb - prva obravnava, je primeren za nadaljnjo 
obravnavo. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o dostopu do informacij javnega 

značaja - EPA 605 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 20. seji, dne 28.11.2002 
ob obravnavi predloga zakona o dostopu do informacij javnega 
značaja (ZDIJZ) - prva obravnava, na podlagi drugega odstavka 
122. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o dostopu do informacij javnega značaja - prva 
obravnava, je primeren za nadaljnjo obravnavo. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o davku od dobička pravnih oseb - EPA 803 - II 

Državni zbor Republike Slovenije je na 20. seji, dne 29.11.2002 
ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o davku od dobička pravnih oseb (ZDDPO-E) - nujni 
postopek, na podlagi 117., 127. in drugega odstavka 134. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembi zakona o odavku od dobička 
pravnih oseb, EPA 803-II, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 
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SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o davku od dobička pravnih oseb - EPA 50 - H  

Državni zbor Republike Slovenije je na 20. seji, dne 29.11.2002 
ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o davku od dobička pravnih oseb (ZDDPO-E) - nujni 
postopek, na podlagi 117., 127. in drugega odstavka 134. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembi zakona o odavku od dobička 
pravnih oseb, EPA 50-II, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI MEDNARODNE 

KONVENCIJE 0 ZATIRANJU 

TERORISTIČNIH ROMRNIH NAPADOV 

(MKZTDN) 

- EPA 706 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-1811-0056 
Številka: 902-00/2001-2 
Ljubljana, 26.11.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 180. dopisni seji dne 26.11.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI MEDNARODNE 
KONVENCIJE O ZATIRANJU TERORISTIČNIH BOMBNIH 
NAPADOV, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 

- ' Darko Stare, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za notranje zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON 2. člen 
O RATIFIKACIJI MEDNARODNE 

KONVENCIJE O ZATIRANJU TERORISTIČNIH Sporazum se v izvirniku v angleškem in slovenskem jeziku glasi: 
BOMBNIH NAPADOV 

1. člen 

Ratificira se Mednarodna konvencija o zatiranju terorističnih 
bombnih napadov, sprejeta 15.12. 1997 v NewYorku. 

7 poročevalec, št. 119 



Mednarodna konvencija o zatiranju 
terorističnih bombnih napadov 

Države pogodbenice te konvencije so se 

ob upoštevanju namenov in načel Ustanovne listine Združenih 
narodov o ohranjanju mednarodnega miru in varnosti ter 
spodbujanju dobrega sosedstva in prijateljskih odnosov ter 
sodelovanja med državami, 

globoko zaskrbljene zaradi naraščanja terorističnih dejanj po vsem 
svetu v vseh oblikah in pojavih, 

ob sklicevanju na Deklaracijo ob petdeseti obletnici Združenih 
narodov z dne 24. oktobra 1995, 

ob sklicevanju na Deklaracijo o ukrepih za zatiranje mednarodnega 
terorizma, priloženo Resoluciji Generalne skupščine 49/60 z dne 
9. decembra 1994, v kateri med drugim "države članice Združenih 
narodov svečano ponovno potrjujejo svojo nedvoumno obsodbo 
vseh dejanj, metod in postopkov terorizma kot kriminalnih in 
neupravičenih, pa naj jih izvede kdor koli kadar koli, vključno s 
tistimi, ki ogrožajo prijateljske odnose med državami in narodi ter 
ogrožajo ozemeljsko celovitost in varnost držav", 

ob ugotovitvi, da deklaracija tudi spodbuja države, da "čim prej 
pregledajo, koliko je veljavnih mednarodnih pravnih določb o 
preprečevanju, zatiranju in uničenju terorizma v vseh njegovih 
oblikah in pojavih, da bi zagotovili obsežen pravni okvir, ki bi 
zajemal vse vidike zadeve", 

ob nadaljnjem sklicevanju na Resolucijo Generalne skupščine 51/ 
210 z dne 17. decembra 1996 in Deklaracijo za dopolnitev 
deklaracije o ukrepih za zatiranje mednarodnega terorizma iz 
leta 1994, ki ji je bila priložena, 

ob uaotavlianiu. da postajajo teroristični napadi z razstrelivi in 
drugimi eksplozivnimi napravami vedno bolj razširjeni, 

ob nadaljnjem ugotavljanju, da veljavne večstranske pravne 
določbe ne obravnavajo dovolj teh napadov, 

ob prepričanju, da je treba nujno povečati mednarodno sodelovanje 
med državami pri oblikovanju in sprejemanju učinkovitih in 
praktičnih ukrepov za preprečevanje takih terorističnih dejanj ter 
pregon in kaznovanje storilcev, 

ob upoštevanju, da je pojavljanje takih dejanj zadeva, ki povzroča 
mednarodni skupnosti kot celoti resno zaskrbljenost, 

ob ugotavljanju, da dejavnosti vojaških sil držav urejajo pravila 
mednarodnega prava, ki niso vključene v to konvencijo, ter da 
izključitev posameznih dejanj iz te konvencije ne opravičuje 
nezakonitih dejanj in da ta dejanja zaradi take izključitve tudi 
drugače ne postanejo zakonita, 

dogovorile: 

l.čien 

V tej konvenciji: 

1. "državni ali vladni objekt" pomeni stalen ali začasen objekt ali 
prevozno sredstvo, ki ga za svoje uradne dolžnosti uporabljajo 

ali zasedajo predstavniki države, člani vlade, zakonodajnih teles 
ali sodstva ali državni uslužbenci ali uslužbenci katerega koli 
drugega javnega organa ali enote ali uslužbenci ali uradniki 
medvladne organizacije; 

2. "objekt infrastrukture" pomeni vsak javni ali zasebni objekt, ki v 
javno korist zagotavlja ali prodaja storitve, kot so voda, 
kanalizacija, energija, gorivo ali zveze; 

3. "razstrelivo ali druge eksplozivne naprave" pomenijo: 

(a) razstrelivo ali zažigalno orožje ali napravo, katere namen je, 
da povzroči ali lahko povzroči smrt, hudo telesno poškodbo ali 
večjo materialno škodo, ali 

(b) orožje ali napravo, katere namen je, da povzroči ali lahko z 
izpustitvijo, raztrositvijo ali vplivanjem strupenih kemikalij, bioloških 
bojnih strupov ali strupenih snovi ali podobnih snovi ali sevanja ali 
radioaktivnega materiala povzroči smrt, hudo telesno poškodbo 
ali večjo materialno škodo; 

4. "vojaške sile države" pomenijo oborožene sile države, ki so 
organizirane, usposobljene in opremljene po njenem notranjem 
pravu za državno obrambo ali varnost, ter osebe, ki delujejo v 
podporo teh oboroženih sil in so pod njihovim formalnim 
poveljstvom, nadzorom in odgovornostjo; 

1. "prostor v javni uporabi" pomeni tiste dele zgradb, javnih površin, 
ulic, vodnih poti in drugih krajev, ki so dostopni javnosti ali odprti 
zanjo vedno, v rednih časovnih presledkih ali priložnostno, ter 
vsak trgovski, poslovni, kulturni, zgodovinski, izobraževalni, 
verski, vladni, zabaviščni, rekreacijski ali podoben prostor, ki je 
dostopen javnosti ali odprt zanjo; 

2. "sistem javnega prevoza" pomeni vse objekte, prevozna 
sredstva in sredstva, ne glede na to, ali so v javni ali zasebni lasti, 
ki se uporabljajo v javnih službah ali zanje za prevoze oseb ali 
tovora. 

2. člen 

1. Vsaka oseba stori kaznivo dejanje v pomenu te konvencije, če 
nezakonito in namerno dostavi, namesti ali sproži razstrelivo ali 
drugo eksplozivno napravo ali povzroči eksplozijo v javnem 
prostoru, državnem ali vladnem objektu, sistemu javnega prevoza 
ali objektu infrastrukture: 

(a) z namenom povzročiti smrt ali hudo telesno poškodbo; 

(b) z namenom povzročiti obsežno uničenje takega prostora, 
objekta ali sistema, če je ali utegne biti posledica takega uničenja 
velika gospodarska škoda. 

2. Vsaka oseba stori kaznivo dejanje tudi, če namerava storiti 
kaznivo dejanje, opisano .v prvem odstavku. 

3. Vsaka oseba stori kaznivo dejanje, tudi če: 

(a) sodeluje v kaznivem dejanju, opisanem v prvem ali drugem 
odstavku, kot sostorilec; 
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(b) organizira ali usmerja druge, da storijo kaznivo dejanje, opisano 
v prvem ali drugem odstavku; 

(c) na kakršen koli drug način pripomore k temu, da skupina 
oseb, ki deluje s skupnim namenom, stori eno ali več kaznivih 
dejanj, opisanih v prvem ali drugem odstavku; to je storjeno 
namerno in z namenom podpiranja splošne kaznive dejavnosti ali 
namena skupine ali pa je storjeno ob poznavanju namere skupine, 
da bo storila kaznivo dejanje ali kazniva dejanja. 

3- člen 

Ta konvencija se ne uporablja, če je kaznivo dejanje storjeno v 
eni sami državi in so domnevni storilec in žrtve državljani te 
države ter je domnevni storilec najden na ozemlju te države, 
nobena druga država pa po prvem odstavku ali drugem odstavku 
6. člena te konvencije nima podlage za izvajanje jurisdikcije, vendar 
pa se, če je to primerno, v teh primerih uporabljajo določbe 10. in 
15. člena. 

4. člen 

Vsaka država pogodbenica sprejme ukrepe, ki šo morda potrebni: 

(a) za uvrstitev kaznivih dejanj, navedenih v 2. členu te konvencije, 
med kazniva dejanja po njenem notranjem pravu; 

(b) da se ta kazniva dejanja kaznujejo s primernimi kaznimi, ki 
upoštevajo resno naravo teh kaznivih dejanj. 

5-člen 

Vsaka država pogodbenica iprejme take ukrepe, kot so potrebni, 
vključno z notranjo zakonodajo, če je to ustrezno, da zagotovijo, 
da kazniva dejanja iz te konvencije, še posebej če je njihov namen 
ali naklep povzročiti stanje preplaha v širši javnosti ali v skupini 
oseb ali med posameznimi osebami, pod nobenim pogojem niso 
opravičljiva iz političnih, filozofskih, ideoloških, rasnih, etničnih, 
verskih ali podobnih razlogov, ter da se kaznujejo s kaznimi, ki 
ustrezajo njihovi resni naravi. 

6. člen 

1. Vsaka država pogodbenica sprejme take ukrepe, kot so morda 
potrebni za vzpostavitev jurisdikcije v primerih kaznivih dejanj, 
opisanih v 2. členu, če 

(a) je kaznivo dejanje storjeno na ozemlju te države, 

(b) je kaznivo dejanje storjeno na plovilu, ki pluje pod zastavo te 
države, ali v zračnem plovilu, ki je registrirano po zakonih te 
države, ko je kaznivo dejanje storjeno, ali 

(c) kaznivo dejanje stori državljan te države. 

2. Država pogodbenica lahko vzpostavi svojo jurisdikcijo, tudi če: 

(a) je kaznivo dejanje storjeno proti državljanu te države ali 

(b) je kaznivo dejanje storjeno proti državnemu ali vladnemu 
objektu te države v tujini, vključno z veleposlaništvom ali drugimi 
diplomatskimi ali konzularnimi prostori te države, ali 

(c) kaznivo dejanje stori oseba brez državljanstva, ki običajno 
prebiva na ozemlju te države, ali 

(d) je kaznivo dejanje storjeno pri poskusu, da se država prisili, 
da stori neko dejanje ali ga opusti, ali 

(e) je kaznivo dejanje storjeno v zračnem plovilu, ki ga upravlja 
vlada te države. 

3. Po ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi te konvencije ali pristopu k 
njej vsaka država pogodbenica uradno obvesti generalnega 
sekretarja Združenih narodov o jurisdikciji, ki jo je po notranjem 
pravu vzpostavila v skladu z drugim odstavkom. Če pride do 
kakšne spremembe, država pogodbenica takoj uradno obvesti 
generalnega sekretarja. 

4. Vsaka država pogodbenica prav tako sprejme take ukrepe za 
vzpostavitev jurisdikcije za kazniva dejanja, navedena v 2. členu, 
če je domnevni storilec na njenem ozemlju, ona pa te osebe ne 
izroči kateri koli državi pogodbenici, ki je vzpostavila jurisdikcijo v 
skladu s prvim ali drugim odstavkom. 

5. Ta konvencija ne izključuje izvajanja kazenske jurisdikcije, ki jo 
je država pogodbenica vzpostavila v skladu z notranjim pravom. 

7. člen 

1. Po prejemu informacije, da je oseba, ki je storila kaznivo dejanje 
ali je osumljena, da je storila kaznivo dejanje, navedeno v 2. členu, 
morda prisotna na ozemlju države pogodbenice, sprejme take 
ukrepe, kot so potrebni po njenem notranjem pravu, da razišče 
dejstva, ki jih informacija vsebuje. 

2. Potem ko se prepriča, da to opravičujejo okoliščine, država 
pogodbenica, na ozemlju katere je storilec ali domnevni storilec, 
sprejme ustrezne ukrepe v skladu z notranjim pravom, da tako 
zagotovi prisotnost te osebe zaradi pregona ali izročitve. 

3. Vsaka oseba, zoper katero so sprejeti ukrepi, navedeni v drugem 
odstavku, ima pravico, da: 

(a) takoj naveže stike z najbližjim ustreznim predstavnikom 
države, katere državljan je, ali je drugače upravičen, da varuje 
pravice te osebe, če je ta oseba brez državljanstva, pa države, 
na ozemlju katere običajno prebiva; 

(b) jo obišče predstavnik te države; 

(c) je obveščena o svojih pravicah iz točk (a) in (b). 

4. Pravice, navedene v tretjem odstavku, se uresničujejo skladno 
z zakoni in predpisi države, na ozemlju katere je storilec ali 
domnevni storilec, ob upoštevanju določbe, da morajo omenjeni 
zakoni in predpisi omogočati popolno uveljavitev namenov, za 
katere so bile dodeljene pravice v skladu s tretjim odstavkom. 

5. Pravice iz tretjega in četrtega odstavka ne posegajo v pravico 
katere koli države pogodbenice, ki v skladu s točko (c) prvega 
odstavka ali točko (c) drugega odstavka 6. člena uveljavlja pravico 
do jurisdikcije, da pozove Mednarodni odbor Rdečega križa, naj 
naveže stik z domnevnim storilcem in ga obišče. 

6. Če je država pogodbenica skladno s tem členom priprla osebo, 
takoj neposredno ali prek generalnega sekretarja Združenih 
narodov uradno obvesti države pogodbenice, ki so vzpostavile 
jurisdikcijo v skladu s prvim in drugim odstavkom 6. člena, in če 
meni, da je to priporočljivo, vse druge zainteresirane države 
pogodbenice o okoliščinah in pripornih razlogih. Država, ki opravlja 
preiskavo iz prvega odstavka, takoj obvesti omenjene države 
pogodbenice o svojih ugotovitvah in navede, ali namerava izvajati 
jurisdikcijo. 
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8. člen 11- člen 

1. Država pogodbenica, na ozemlju katere je prisoten domnevni 
storilec, mora v primerih, za katere se uporablja 6. člen, in če ne 
izroči te osebe, brez kakršne koli izjeme in ne glede na to, ali je 
bilo storjeno kaznivo dejanje na njenem ozemlju ali ne, predati 
primer brez neopravičenega zavlačevanja svojim pristojnim 
organom zaradi kazenskega pregona po postopkih v skladu z 
zakoni te države. Ti organi se odločijo tako kot pri katerem koli 
drugem hujšem kaznivem dejanju v skladu s pravom te države. 

2. Kadar koli državi pogodbenici njeno notranje pravo dovoljuje, 
da izroči ali drugače preda enega svojih državljanov samo pod 
pogojem, da bo oseba vrnjena v to državo zaradi prestajanja 
zaporne kazni kot posledica sodne obravnave ali postopka, zaradi 
katerega je bila izročitev ali predaja osebe zahtevana, in se ta 
država in država, ki zahteva izročitev, strinjata s to možnostjo in 
drugimi pogoji, za katere menita, da so primerni, taka pogojna 
izročitev ali predaja zadošča za izpolnitev obveznosti, določene 
v prvem odstavku. 

9. člen 

1. Za kazniva dejanja, navedena v 2. členu, se šteje, da spadajo 
med kazniva dejanja, za katera je predvidena izročitev v vseh 
mednarodnih pogodbah o izročitvi, ki obstajajo med katerimi koli 
državami pogodbenicami pred začetkom veljavnosti te konvencije. 
Države pogodbenice se obvežejo, da vključijo taka kazniva dejanja 
med kazniva dejanja, za katera je predvidena izročitev v vsaki 
mednarodni pogodbi o izročitvi, ki bo med njimi sklenjena kasneje. 

2. Če država pogodbenica, ki izročitev pogojuje z obstojem 
mednarodne pogodbe, prejme zahtevo za izročitev od druge 
države pogodbenice, s katero nima mednarodne pogodbe o 
izročitvi, lahko zaprošena država pogodbenica po lastni odločitvi 
šteje to konvencijo za pravno podlago za izročitev v zvezi s 
kaznivimi dejanji, navedenimi v 2. členu. Izročitev je pogojena tudi 
z drugimi pogoji, določenimi v pravu zaprošene države. 

3. Države pogodbenice, ki izročitve ne pogojujejo z obstojem 
mednarodne pogodbe, med seboj priznajo kazniva dejanja, 
navedena v 2. členu, kot kazniva dejanja, za katera se predvideva 
izročitev, v skladu s pogoji, določenimi v pravu zaprošene države. 

4. Po potrebi se kazniva dejanja, navedena v 2. členu, zaradi 
izročitve med pogodbenicami obravnavajo, kot da niso bila storjena 
samo na kraju, kjer so se zgodila, temveč tudi na ozemlju držav, 
ki so vzpostavile jurisdikcijo v skladu s prvim in drugim odstavkom 
6. člena. 

5. Za določbe vseh mednarodnih pogodb in dogovorov o izročitvi 
med državami pogodbenicami v zvezi s kaznivimi dejanji, 
navedenimi v 2. členu, se šteje, da se morajo med državami 
pogodbenicami spremeniti, če so nezdružljive s to konvencijo. 

10- člen 

1. Države pogodbenice si čim bolj pomagajo pri preiskavah ali 
kazenskih postopkih ali postopkih izročitve, do katerih pride zaradi 
kaznivih dejanj, navedenih v 2. členu, vključno pri pridobivanju 
dokazov, potrebnih za postopek. 

2. Države pogodbenice izpolnjujejo svoje obveznosti po prvem 
odstavku v skladu z vsemi pogodbami ali drugimi dogovori o 
vzajemni pravni pomoči, kot obstajajo med njimi. Če takih 
mednarodnih pogodb ali dogovorov ni, si države pogodbenice 
pomagajo v skladu s svojim notranjim pravom. 

Nobeno kaznivo dejanje, navedeno v 2. členu, se zaradi izročitve 
ali vzajemne pravne pomoči ne obravnava kot politično kaznivo 
dejanje ali kot kaznivo dejanje, povezano s političnim kaznivim 
dejanjem, ali kot kaznivo dejanje na podlagi političnih nagibov. 
Zato se zahteva za izročitev ali vzajemno pravno pomoč, ki temelji 
na takem kaznivem dejanju, ne sme zavrniti samo na podlagi, da 
zadeva politično kaznivo dejanje ali kaznivo dejanje, povezano s 
političnim kaznivim dejanjem, ali kaznivo dejanje na podlagi 
političnih nagibov. 

12. člen 

Nobena določba v tej konvenciji se ne razlaga tako, kot da nalaga 
obveznost izročitve ali zagotavljanja medsebojne pravne pomoči, 
če zaprošena država pogodbenica upravičeno domneva, da 
prošnja za izročitev zaradi kaznivih dejanj, navedenih v 2. členu,' 
ali za medsebojno pomoč v zvezi s takimi kaznivimi dejanji izhaja 
iz namena pregona ali kaznovanja osebe zaradi njene rase, vere, 
državljanstva, etničnega porekla ali političnega prepričanja, ali da 
bi izpolnitev te zahteve škodila položaju te osebe zaradi katerega 
koli razloga. 

13. člen 

1. Oseba, ki je priprta ali prestaja zaporno kazen na ozemlju ene 
države pogodbenice in katere prisotnost v drugi državi 
pogodbenici je potrebna zaradi pričanja, identifikacije ali drugačne 
pomoči pri pridobivanju dokazov za preiskavo ali pregon kaznivih 
dejanj po tej konvenciji, se lahko pošlje v to državo, če sta 
izpolnjena ta pogoja: 

(a) da oseba ob poznavanju dejstev da prostovoljno soglasje in 

(b) da se ob upoštevanju takih pogojev, kot jih države štejejo za 
primerne, pristojni organi držav strinjajo. 

2. Za namene tega člena: 

(a) je država, v katero je oseba premeščena, pristojna in dolžna, 
da premeščeno osebo zadrži v priporu, razen če država, iz katere 
je bila oseba premeščena, ne zahteva ali ne odobri drugače; 

(b) država, v katero je oseba premeščena, takoj izpolni obveznost 
in vrne osebo v pripor države, iz katere je bila oseba premeščena, 
kot je bilo predhodno dogovorjeno ali kot se dogovorijo pristojni 
organi obeh držav; 

(c) država, v katero je oseba premeščena, ne zahteva od države, 
iz katere je bila oseba premeščena, da sproži postopek izročitve 
za vrnitev osebe; 

(d) premeščena oseba prejme potrdilo za prestajanje kazni v 
državi, iz katere je bila premeščena, za čas, ki ga je preživela v 
priporu države, v katero je bila premeščena. 

3. Razen če država pogodbenica, iz katere naj bi bila oseba 
premeščena v skladu s tem členom, s tem ne soglaša, se ta 
oseba ne glede na svoje državljanstvo ne sme preganjati ali pripreti 
ali se jI kako drugače omejiti osebna svoboda na ozemlju države, 
na katero je bila premeščena, glede na dejanja ali obsodbe pred 
njenim odhodom z ozemlja države, s katerega je bila premeščena. 
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14. člen 19. člen 

Vsaki osebi, ki se pripre ali glede katere so sprejeti kakšni drugi 
ukrepi ali izpeljani postopki v skladu s to konvencijo, se zagotavlja 
pravična obravnava, vključno z uživanjem vseh pravic in jamstev 
v skladu s pravom države, na katere ozemlju je ta oseba, in 
ustreznimi določbami mednarodnega prava, vključno z 
mednarodnim pravom o človekovih pravicah. 

15. člen 

Države pogodbenice sodelujejo pri preprečevanju kaznivih dejanj, 
navedenih v 2. členu, še zlasti: 

(a) s sprejetjem vseh možnih ukrepov, vključno s prilagajanjem 
svoje notranje zakonodaje, če je to potrebno, da bi na svojih 
ozemljih preprečile in odvračale priprave za storitev teh kaznivih 
dejanj na svojih ozemljih ali zunaj njih, vključno z ukrepi za 
prepoved nezakonitih dejavnosti oseb, skupin in organizacij, ki 
spodbujajo, ščuvajo h kaznivim dejanjem, jih organizirajo, zavestno 
financirajo ali sodelujejo pri kaznivih dejanjih, navedenih v 2. členu, 

(b) z izmenjavo točnih in preverjenih informacij v skladu z njihovim 
notranjim pravom in usklajevanjem upravnih in drugih ukrepov, 
sprejetih po potrebi, za preprečevanje storitev kaznivih dejanj, 
kot so navedena v 2. členu, 

(c) če je to primerno, s pomočjo raziskav in razvoja metod za 
odkrivanje eksplozivnih in drugih škodljivih snovi, ki lahko 
povzročijo smrt ali telesno poškodbo, s posvetovanji o razvoju 
standardov za označevanje razstreliv, za določanje njihovega 
izvora v raziskavah po razstrelitvi, z izmenjavo informacij o 
zaščitnih ukrepih, sodelovanjem in prenosom tehnologije, opreme 
in materiala. 

16. člen 

Država pogodbenica, v kateri je domnevni storilec kazensko 
preganjan, v skladu s svojim notranjim pravom ali veljavnimi 
postopki sporoči končni izid postopka generalnemu sekretarju 
Združenih narodov, ki pošlje informacijo drugim državam 
pogodbenicam. 

17, $ien 

Države pogodbenice izpolnijo svoje obveznosti po tej konvenciji 
na način, ki je skladen z načeli suverene enakosti in ozemeljske 
celovitosti držav in načelom nevmešavanja v notranje zadeve 
drugih držav. 

18- Člen 

Nobena določba v tej konvenciji ne opravičuje države 
pogodbenice, da na ozemlju druge države pogodbenice izvaja 
jurisdikcijo in opravlja naloge, ki so v skladu z njenim notranjim 
pravom predvidene izključno za organe druge države 
pogodbenice. 

1. Nobena določba v tej konvenciji ne vpliva na druge pravice, 
obveznosti in odgovornosti držav in posameznikov po 
mednarodnem pravu, še zlasti na namene in načela Ustanovne 
listine Združenih narodov in mednarodno humanitarno pravo. 

2. Dejavnosti oboroženih sil med oboroženim spopadom, kot se ti 
izrazi razumejo po mednarodnem humanitarnem pravu, ki jih to 
pravo ureja, ne ureja ta konvencija in če dejavnosti oboroženih sil 
države pri opravljanju njenih uradnih dolžnosti urejajo druga pravila 
mednarodnega prava, jih ta konvencija ne ureja. 

20. člen 

1. Vsak spor med dvema ali več državami pogodbenicami, ki se 
nanaša na razlago ali uporabo te konvencije in ga v razumnem 
času ni mogoče rešiti s pogajanji, se lahko predloži v arbitražo na 
zahtevo ene od držav pogodbenic. Če se stranki v sporu v šestih 
mesecih od datuma zahteve za arbitražo ne moreta sporazumeti 
o organizaciji arbitraže, lahko ena od njiju predloži spor 
Meddržavnemu sodišču z vlogo v skladu s statutom sodišča. 

2. Vsaka država lahko ob podpisu, ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi 
te konvencije ali pristopu k njej izjavi, da meni, da je prvi odstavek 
ne zavezuje. Drugih držav pogodbenic prvi odstavek ne zavezuje, 
če je katera koli država pogodbenica izrazila tak pridržek. 

3. Katera koli država, ki je izrazila pridržek v skladu z drugim 
odstavkom, ga lahko kadar koli umakne z uradnim obvestilom 
generalnemu sekretarju Združenih narodov. 

21. člen 

1. Konvencija je na voljo za podpis vsem državam od 12. januarja 
1998 do 31. decembra 1999 na sedežu Združenih narodov v 
New Yorku. 

2. Konvencijo je treba ratificirati, sprejeti ali odobriti. Listine o 
ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri generalnem 
sekretarju Združenih narodov. 

3. Konvencija je na voljo za pristop kateri koli državi. Listine o 
pristopu so deponirane pri generalnem sekretarju Združenih 
narodov. 

22. člen 

1. Konvencija začne veljati 30. dan po datumu deponiranja 
dvaindvajsete listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu 
pri generalnem sekretarju Združenih narodov. 

2. Za vsako državo, ki ratificira, sprejme ali odpbri konvencijo ali 
k njej pristopi po deponiranju dvaindvajsete listine o ratifikaciji, 
sprejetju, odobritvi ali pristopu, začne konvencija veljati 30. dan 
po tem, ko ta država deponira listino o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi 
ali pristopu. 
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23. člen 24. člen 

1. Vsaka država pogodbenica lahko odpove konvencijo s pisnim 
uradnim obvestilom generalnemu sekretarju Združenih narodov. 

2. Odpoved začne veljati eno leto od datuma, ko generalni sekretar 
Združenih narodov prejme uradno obvestilo. 

Izvirnik konvencije, katere besedila v angleškem, arabskem, 
francoskem, kitajskem, ruskem in španskem jeziku so enako 
verodostojna, je deponiran pri generalnem sekretarju Združenih 
narodov, ki pošlje overjene kopije konvencije vsem državam. 

DA BI TO POTRDILI, so podpisani, ki so jih za to pravilno 
pooblastile njihove vlade, podpisali to konvencijo, ki je bila dana 
na voljo za podpis v New Yorku 12. januarja 1998. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za notranje zadeve. Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Mednarodna skupnost vlaga vedno več naporov za bolj 
koordinirano akcijo proti terorizmu. Mednarodna konvencija o 
zatiranju terorističnih bombnih napadov, ki je bila sprejeta 15. 
decembra 1997 v okviru 52. zasedanja GS OZN, pomeni poskus 
mednarodne skupnosti za bolj koordinirano sodelovanje in 
povezovanju pri pregonu oseb, osumljenih terorističnih dejanj. 
Konvencija je bila na voljo za podpis od 12. januarja 1998 do 31. 
decembra 1999. Republika Slovenija jo je podpisala 30. oktobra 
1998. V skladu s prvim odstavkom 22. člena konvencije le-ta velja 
od 23. maja 2001. Trenutno je 72 držav pogodbenic konvencije. 

Pri pripravi omenjene konvencije je posebne napore vložila 
Evropska unija, ki se je fes čas aktivno zavzemala za njen 
sprejem. Evropski svet je večkrat pozval pridružene države, da 
čim prej podpišejo in ratificirajo to konvencijo. 

Konvencija predstavlja pravno osnovo za mednarodno 
sodelovanje v boju proti terorizmu, predvsem pri oblikovanju in 
sprejemanju učinkovitih in praktičnih ukrepov za preprečevanje 
terorističnih dejanj ter pregon in kaznovanje storilcev. Konvencija 
natančno definira teroristična dejanja, in sicer stori oseba kaznivo 
dejanje, če nezakonito in namerno dostavi, namesti ali sproži 
razstrelivo ali drugo eksplozivno napravo aH povzroči eksplozijo 
v javnem prostoru, državnem ali vladnem objektu, sistemu javnega 
prevoza ali objektu infrastrukture z namenom povzročiti smrt ali 

telesno poškodbo ali z namenom povzročiti obsežno uničenje 
takega prostora, objekta ali sistema, če je ali utegne biti posledica 
takega uničenja velika gospodarska škoda. Ravno tako definira 
tudi osebe, katere so pogodbenice dolžne kazensko preganjati 
kot teroriste, to je storilce, sostorilce in osebe, ki organizirajo ali 
usmerjajo druge, da storijo našteta teroristična dejanja. Konvencija 
predpisuje tudi ukrepe, ki jih morajo izvajati pogodbenice v teh 
primerih. 

Konvencijo v skladu s 75. členom Zakona o zunanjih zadevah 
ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Za uresničevanje konvencije ni potrebno sprejeti novih ali 
spremeniti veljavnih predpisov. 

Konvencija ni predmet usklajevanje s pravnim redom Evropske 
unije. 

Izvajanje konvencije ne bo zahtevalo posebnih finančnih sredstev. 
Vse morebitne stroške, povezane z uresničevanjem določb 
konvencije, bo mogoče poravnati iz rednih proračunskih sredstev. 

V postopek je predložena fotokopija overjene kopije konvencije v 
angleškem jeziku. 
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Umik 

PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI 

POGODBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO 

IN BOSNO IN HERCEGOVINO O PRAVNI 

POMOČI V CIVILNIH IN KAZENSKIH 

ZADEVAH (BBHPP) 

- EPA 688 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-1811-0059 
Številka: 761-02/2002-1 
Ljubljana, 02.12.2002 

ZADEVA: Umik predloga zakona o ratifikaciji Pogodbe med 
Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o pravni 
pomoči v civilnih in kazenskih zadevah 

Vlada Republike Slovenije umika predlog zakona o ratifikaciji 
Pogodbe med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o 
pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah iz postopka 

ratifikacije v Državnem zboru Republike Slovenije. Ministrstvo 
za pravosodje je namreč ugotovilo, da določila o zastopanju 
pred slovenskimi sodišči po tej pogodbi (prvi odstavek 3. člena) 
odstopajo od ureditve, ki je veljavna za evropske odvetnike, in 
niso v skladu z direktivami EU in z Zakonom o odvetništvu. 
Slovenska stran se bo o spremembi pogodbe posvetovala s 
pristojnimi organi Bosne in Hercegovine in pripravila potrebne 
dopolnitve pogodbe ter po zaključenem postopku ponovno 
predložila pogodbo v ratifikacijo Državnemu zboru Republike 
Slovenije. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko 
Slovenl|o In Bosno In Hercegovino o pravni pomoči v 
civilnih In kazenskih zadevah (BBHPP) - EPA 688 • III, 
|e bil objavljen v Poročevalcu »t 115, z dne 25.11.2002. 
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Popravki 

K PROGRAMU DELA DRUŽBE ZA 

AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI, 

D.D. ZA LETO 2002 

-EPA 614-III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. za leto 
2002, ki jih je sprejela na 99. redni seji dne 28.11.2002. 

Številka: 346-01/2001-13 
Ljubljana, 28.11.2002 

Mirko Bandelj, l.r. 
Vlada Republike Slovenije v prilogi pošilja popravke k Programu GENERALNI SEKRETAR 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, dne 28.11.2002 

POPRAVKI 

k Programu dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. za 

leto 2002 v 

1. Popravi se preambula Programa dela Družbe za avtoceste v Republiki 
Sloveniji, d.d. za leto 2002, tako da se glasi: 

»Na podlagi 6. člena Zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, štev. 57/93) in 22. člena Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. 
ter v zvezi z uresničevanjem Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 13/96 in 41/98) in Letnega plana razvoja in vzdrževanja 
avtocest za leto 2002 (Uradni list RS, št. 36/02), je Vlada Republike Slovenije kot 
skupščina družbe na svoji 84. seji dne 25. 7. 2002 sprejela«. 
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Obrazložitev: 
Popravek preambule je pripravljen na podlagi mnenja Zakonodajno pravne službe 
Državnega zbora (v nadaljevanju: ZPS), ki meni, da iz besedila preambule ni bilo 
jasno razvidno ali je program sprejela skupščina družbe, ki jo kot edino 
ustanoviteljico DARS, d.d. predstavlja Republika Slovenija. Iz popravka preambule je 
to jasno razvidno, hkrati pa je dodano sklicevanje na Zakon o družbi za avtoceste v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93, v nadaljevanju ZDARS). 

2. V poglavju 1.5. (Komuniciranje in razvoj strateškega marketinga) se prvi 
odstavek popravi tako, da se glasi: 

»Funkcija komuniciranja in razvoja strateškega marketinga je pomembna za 
zagotovitev upravljanja in vodenja organiziranega komuniciranja DARS, d.d. z 
različnimi javnostmi, kar bo za DARS, d.d. še posebej pomembno zaradi načrtovanih 
sprememb, in sicer zaradi vpliva zmanjšanja državnega deleža pri gradnji avtocest, 
zahteve po preoblikovanju DARS v gospodarsko družbo, iskanja novih modelov za 
financiranje gradnje avtocest in vladne zahteve, da DARS začne iskati načine za 
financiranje dejavnosti gradnje avtocest z razvojem lastnih storitev (sklepi 51. seje 
Vlade RS z dne 22.11.2001), ter pospešenega razvoja informacijsko-promocijskega 
sistema. Finančna sredstva za zagotavljanje navedenih nalog pokriva DARS s 
svojimi izvirnimi prihodki (cestnine in najemnine).« 

Obrazložitev: 

Glede na pripombe ZPS, da iz opisa novih nalog komuniciranja ter strateškega 
marketinga ni jasno razvidno, na kakšni podlagi se naloge izvajajo (ZDARS teh 
nalog namreč ne navaja) ter iz katerih sredstev se zagotavlja financiranje 
navedenih nalog je ta del ustrezno popravljen. Naloge se izvajajo na podlagi 
sklepa Vlade RS z 51. seje z dne 22.11. 2002, s katerim je med drugim sklenila, 
da je »zaradi omogočanja vključevanja zasebnega sektorja v financiranje 
izgradnje, upravljanja in vzdrževanja avtocest ter hitrejše gradnje avtocest 
potrebno narediti statusne spremembe subjektov na področju organizacije in 
izvajanja gradnje, upravljanja in vzdrževanja avtocest« in v zvezi s tem naložila 
»upravi DARS, d.d., da pripravi predlog statusnih sprememb DARS, d.d., in 
Javnega podjetja za vzdrževanje avtocest, d.o.o. najkasneje do konca marca 
2002.« 

3. V poglavju 2.1.2. (Organiziranje in vodenje odkupov zemljišč in nepremičnin 
za avtocestne odseke, ki se pričnejo graditi po letu 2002) se v prvem 
odstavku beseda »pravnomočna« nadomesti z besedo »veljavna«. 
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Obrazložitev: 
Popravek je redakcijske narave in predlagan v skladu s pripombami ZPS, po katerih 
se za uredbo o lokacijskem načrtu ne zahteva nastop pravnomočnosti, za razliko od 
konkretnih pravnih aktov v splošnem upravnem postopku. 

4. V podpoglavju 4.1.3. (Krediti) se v prvem odstavku drugi stavek popravi tako, 
da se glasi: 

»Družba bo tudi v letu 2002 težila k najemanju kreditov s tako ročnostjo in 
moratorijem na odplačilo glavnice ter Izborom ugodnih obrestih mer, da bo v največji 
možni meri omogočeno vračanje glavnic in drugih obveznosti iz najetih kreditov iz 
predvidenih prilivov cestnin v prihodnjih letih, v primeru, da cestnine ne bi zadoščale 
za poplačilo obveznosti iz kreditov, pa se bodo uporabili tudi drugi prilivi, med drugim 
sredstva, namenjena za gradnjo avtocest.« 

Obrazložitev: 
Popravek je opravljen v skladu s pripombami ZPS, po katerih se je potrebno pri 
poplačilu obveznosti iz kreditov opredeliti tudi do zakonsko zagotovljenih namenskih 
proračunskih sredstev. 
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ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

Poročilo 

PREDLOGU ZAKONA 0 IZVRŠEVANJU 

PRORAČUNA REPURLIKE SLOVENIJE 

ZA LETO 2003 IN 2004 

- nujni postopek - EPA 662 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za finance in monetarno politiko 

Številka:411-01 / 02 - 0074 / 0001 EPA- 662-III 
-tjubljana, 28.11. 2002 

Na podlagi 42., 134., 144. in drugega odstavka 164. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije, daje Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za 
finance in monetarno politiko kot matično delovno telo naslednje: 

Poročilo 

k predlogu zakona o Izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 
in 2004 

-nujni postopek- 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko je na 
30. nujni seji, dne 19.11.2002 obravnaval predlog zakona o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije, ki ga je v obravnavo državnemu zboru, dne 10.10.2002 
predložila Vlada Republike Slovenije. 
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Pri delu odbora so sodelovali vabljeni predstavniki predlagatelja - Vlade Republike 
Slovenije in predstavnica Zakonodajno pravne službe Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Dne 19.11. 2002 je bil vložen amandma skupine poslancev s prvopodpisanim 
Tonetom Anderličem za dopolitev 11. točke 7. člena predloga zakona. 

Na začetku obravnave o posameznih členih predloga zakona je predstavnca 
Zakonodajno pravne službe DZ (v nadaljevanju pravna služba) k obravnavanemu 
besedilu podala ustno mnenje. 

Poudarila je, da je predlog zakona pripravljen, po strukturi predhodnih tovrstnih 
besedil, kar pomeni izboljšavo zlasti glede na sprejeto zakonodajo v zvezi s 
spremembami ZJF v smislu rešitev, ki zadevajo privatizacijo državnega premoženja. 
V nadaljevanju je k posameznim določilom posredovala nekaj konkretnih pripomb. 

Tako je bilo v zvezi z 2. členom, ki obravnava pomen uporabljenih pojmov, 
opozorjeno na besedilo 3. točke, po katerem so predlagatelji finančnih načrtov lahko 
neposredni porabniki proračuna iz drugega odstavka navedenega člena in drugi 
samostojni neposredni uporabniki, ki niso zajeti v drugem odstavku 19. členu zakona 
o javnih financah. Po izraženem mnenju, omenjeno določilo v prvem odstavku navaja 
vse neposredne proračunske porabnike, med tem ko velja drugi odstavek kot izjema, 
zato kaže uporabljeno opredelitev predlagateljev finančnih načrtov v navedenem 
smislu ponovno preveriti. 

Izpostavljena je bila vsebina določila tretjega odstavka 3. člena in možna razlaga, po 
kateri naj bi se v uradnem listu posebni del proračuna objavil le do ravni postavke 
podskupine kontov (in ne celotni proračun, z vsemi njegovimi elementi). 

V zvezi s prvim odstavkom 5. člena je bilo opozorjeno na manj ustrezno uporabo 
pojma izvrševanje proračuna glede na uporabljeno dikcijo, po kateri je izvrševanje 
proračuna prihodnjega leta dovoljeno samo na način prevzemanja obveznosti iz 16. 
člena. Po mnenju pravne službe, v tem primeru ne gre za izvrševanje proračuna 
prihodnjega leta, temveč zgolj za prevzemanje posamičnih obveznosti, katerih 
realizacija sledi v naslednjem letu. 
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S stališča pravne službe je nejasna določba 7. člena s predlagano rešitvijo v 
drugem odstavku kjer je predvideno, naj bi se pravica uporabe namenskih prihodkov, 
ki so predstavljeni, v prvem odstavku tega člena, dovoljevala le pod pogojem, da 
vplačani namenski prihodek presega v proračunu načrtovani prihodek, namenjen za 
financiranje integralnega proračuna. Pomislek velja zlasti načinu predstavitve in s 
tem v zvezi vprašljivi (pozni) namenskosti navedenih prihodkov. 

Kot novost, ki bi ji bilo potrebno posvetiti posebno pozornost, je bila omenjena še 
določba 24. člena, po kateri se v predvideni obseg zadolževanja ne šteje 
zadolževanje države v letu 2003 za potrebe upravljanja z dolgovi. 

Dodala je še, da si pravna služba, pridržuje pravico izdelati pisno mnenje s 
preciznejšimi opozorili gede posameznih rešitev.v kolikor se naknadno ugotovi 
njihova spornost. 

Predstavnica predlagatelja se je v zvezi s 3. točko drugega odstavka 2. člena z 
opozorilom pravne službe strinjala in predlagala amandmiranje z dodatkom besedila, 
ki ga je odbor povzel v sprejetem amandmaju odbora k 3. točki druoeaa odstavka 
2. člena predloga zakona. 

Po zaključku obravnave zgoraj navedenega člena, je podala še dodatna pojasnila v 
zvezi s posredovanim vprašanjem razpravljaica, kaj vse sodi pod koncept pravice 
porabe ter obveznosti v breme proračunov prihodnjih let in natančnejšo opredelitvijo 
pojma pred obremenitev. 

Glede 3. člena je pojasnila, da je uporabljeno dikcija v 3. točki, po kateri se posebni 
del proračuna objavi v uradnem listu do ravni postavke podskupine kontov, v 
povezavi s 3. točko 5. člena, ki pojasnjuje na kateri ravni se proračun izvršuje. 
Predvidena je objava, ki je na ravni sprejema dokumenta v državnem zboru ; glede 
na to, da se samo izvrševanje proračuna vrši na nižji ravni od kontnega načrta, to je 
na ravni postavke kontov in ne na ravni podskupine kontov, je uporabljena dikcija po 
mnenju predlagatelja ustrezna, predstavitev, oziroma objava pa le natančnejša od 
navedene. 
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O pripombi na 1. točko, 5. člena, (da se izvršuje proračun prihodnjega leta na način 
prevzemanja obveznosti iz 16. člena) je v pojasnilu primeroma navedla,da je v 
tekočem ietu možna sklenitev pogodbe za investicijo, ki se sega v dve leti. S tem se 
prevzame obveznost v prihodnjem letu do zakonsko določene (80%) ravni in na ta 
način v bistvu izvršuje tudi še ne sprejeti proračun prihodnjega leta. Po mnenju 
predlagatelja, je predlagana dikcija dovolj jasna. 

Na podlagi odgovora predstavnice zakonodajno pravne službe, se pripomba 
nanaša na prvi stavek prvega odstavka 5. člena, da se v tekočem letu izvršuje 
proračun tekočega leta, izvrševanje proračuna prihodnjega leta, pa je dovoljeno 
samo na način prevzemanja obveznosti.Po dosedanjem besedilu o izvrševanju 
proračuna se lahko obveznosti, katerih realizacija se bo izvršila v naslednjem letu, 
sprejemajo v tekočem letu, kar pomeni samo obveznosti, za realizacijo katerih bodo 
(ali so) sredstva v proračunu naslednjega leta predvidena. Gre torej samo za 
sprejemanje obveznosti, katerih realizacija se bo izvršila v naslednjem letu, kar naj bi 
bila hkrati jasna dikcija izvrševanja proračuna naslednjega leta (ki ga v tekočem letu 
še ne odpremo). 

Odbor je na podlagi izvedene razprave z namenom odprave ugotovljene nejasnost 
besedila, soreiel amandma odbora k 5. členu, ki črta dela besedila, po katerem je 
izvrševanje proračuna za prihodnje leto dovoljeno samo na način prevzemanja 
obveznosti iz 16. člena zakona. 

Ob posredovani pripombi pravne službe k 7. členu, je predstavnica predlagatelja 
poudarila, da obveza za integralnim proračunom izhaja že iz ZJF. Na tej podlagi naj 
bi se vsi prihodki državnega proračuna namenjali za pokrivanje vseh odhodkov, ne 
da bi bili posamezni viri za posamezno vrsto odhodkov striktno namenski. Hkrati pa 
zakon o javnih financah od navedenega, dovoljuje izjeme. Analogno je izpostavljeno 
določilo drugega odstavka 7.člena namenjeno določanju izjem v posameznem 
proračunskem letu. Slednje pogojuje razlog, da med postavljenimi ocenami 
proračunskih uporabnikov, ki so skrbniki navedenih proračunskih prihodkov, oziroma 
glede višine načrtovanih prihodkov in njihovo dejansko realizacijo, prihaja do 
opaznega razkoraka in s tem do izpadov načrtovanih prihodkov. S ciljem doseči 
realno ocenjevanje in zlasti v smislu odgovornejšega načrtovanja in zbiranja 
iztožljivih proračunskih virov pri posameznih proračunskih porabnikih, zlasti pa iz 
razloga, ker je proračun kot celota odvisen tudi od teh prihodkov, se zdi ustrezen 
predlog rešitve, da se bodo odslej v prvi vrsti pokrivali proračunski odhodki kot 
celota -pokritje bilanc prihodkov in bo šele za tem sledila participacija na namenskih 
sredstvih. 

V zvezi s postavljenim vprašanem po vsebinski razlagi 10. točke 7. člena je 
pojasnila, da gre za prihodke od taks za razgradnjo izrabljenih avtomobilov, s tem, 
da je v proračunu za leto 2003 v ta namen predvidena poraba v višini 200 milijonov, 
v letu 2004 pa 300 milijonov SIT. Natančna ocena navedenih prihodkov še ni 
izdelana, saj zakonska ureditev, ki bo omogočala pobiranje navedenih taks še ni v 
celoti pripravljena. Koncept bodočih rešitev pa predevideva, da naj biJ se obvezna 
taksa ob nakupu novega avtomobila, uporabila za sanacijo divjih odlagališč, po 
sanaciji le-teh pa za razgradnjo izrabljenih avtomobilov, kar naj bi prispevalo k 
izboljšavi splošne ekološke situacije. Po predvidevanjih, naj bi v letu 2004 za 
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tovrstno sanacijo namenili približno 300 mio SIT, kar pomeni približno 100 mio SIT v 
korist integralnega proračuna. 

V nadaljevanju je odbor obravnaval amandma skupine poslancev s prvopodpisanim 
Tonetom Anderličem in predlagano dopolnitev 11. točke 7. člena, sprejel. V letu 
2001 je namreč vlada sprejela 10 letni program sanacije naftnih vrtin v_ 
Sloveniji.Večina izmed 250. jih je v severovzhodni Sloveniji, izmed teh, so bile 
nekatere že sanirane s strani države, ki jih je (kot 100 % lastnik podjetja Nafta), 
zaradi potencialne velike nevarnosti dolžna sanirati.S tem se med prihodke 
rudarskega sklada štejejo tudi proračunska sredstva, ki so potrebna za nujno 
sanacijo okolja nevarnih naftnih vrtnih in drugih objektov za pridobivanje 
ogljikovodikov ; po pojasnilu predstavnika predlagatelja, gre za del besedila, ki je bil- 
pri pripravi predloga zakona o izvrševanju proračuna , nehote spregledan. O sami 
umestitvi materije je bil s strani pravne službe sicer zražen pomislek, vendar je po 
mnenju odbora smiselno, da se člen zaradi pomembnosti predlagane rešitve, 
dopolni. 

V nadaljevanju je predstavnica vlade obrazložila še pobudo predlagatelja s 
predlogom nadaraditve 7. člena s 16. in 17. točko, ki je bila kasneje sprejeta v 
predlogu amandmaja odbora.Uvodoma je omenila pred kratkim vloženo besedilo 
zakonskega predloga o pomočeh podjetjem v težavah, kot za enega izmed načinov 
zagotovitve potrebnih sredstev za reševanje nakazane problematike, kar je tudi 
vsebina predlagane dopolnitve predlagatelja k 8. členu. 

Glede izraženega pomisleka razpravljalca in zahtevanega pojasnila za natančnejšo 
obrazložiev pobude predlagatelja zakona za dopolnitev 7. člena z novo 16. točko 
je bilo navedeno, da sta tako zavod za blagovne rezerve kot zavod za obvezne 
rezerve, samostojna pravna subjekta. Obveznost prvega je na podlagi sprejetih 
dogovorov oblikovanje naftnih blagovnih rezerv v letu 2004 za 60 dni in v 
nadaljevanju postopno, do leta 2006 za 90 dni, s tem da se zagotavljajo iz sredstev, 
na podlagi obračanja obstoječe količine naftnih derivatov.Glede drugega zavoda, 
kjer se nahajajo strateške rezerve, je bilo že lansko leto ugotovljeno, da le-te daleč 
presegajo potreben obseg, zato jih je potrebno zmanjšati. Iz tega razloga zavod za 
obvezne rezerve namesto na prostem trgu, kupuje naftne derivate od zavoda za 
blagovne rezerve. Ker so same rezerve v lasti države, naj bi se kupnina iz državnega 
proračuna, ki se steka v bilanco 8, namensko uporabila za sanacije podjetij. 

V zvezi s sredstvi, ki bi jih odstopili Agenciji za telekomunikacije ( nova 17.točka) je 
navedla, da je bilo po zadnjih razpravah z navedeno agencijo ugotovljeno, da ima še 
nekaj neporavnanih obveznosti, zato bi na področju tekočega financiranja, utegnile 
nastopiti določene težave Ob tem je bilo ugotovljeno, da višina izterljivih terjatev iz 
naslova neplačanih pristojbin (300 milijonov SIT), ustreza višini neporavnanih 
obveznosti, prenešenih na agencijo ob njeni reorganizaciji. Predlagatelj meni, da je 
predlagana rešitev ustrezna, saj je na takšen način po eni strani agencija 
zainteresirana za dobro izpeljavo izterjave, po drugi strani pa bi bila zagotovjena 
sredstva za kritje evidentiranih neporavnanih obveznosti agencije. Ob tem, drugo 
leto iz proračuna v ta namen ne bo potrebno zagotovljati dodatnih sredstev. 

Izraženi so bili še pomisleki glede sredstev, ki naj bi bila na podlagi predloga za 
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sprejem amadmaja odbora k 8. členu, (v prvotni dikciji predloga amandmaja gre za 
povišanje sredstev za 1,250,000.000 SIT), namenjena za sanacijo podjetij v 
težavah, Izraženo je bilo mnenje, da je že zaradi resnosti pristopa k reševanju 
nakazane problematike, na mestu določitev višjega zneska. Ob tem je predstavnica 
vlade opozorila, da vlada predvideva, poleg navedenih sredstev za namene 
reševanja tega vprašanja z amandmajem k proračunski bilanci B zagotoviti še 
dodatnih 750 milijonov tolarjev. Skupaj naj bi znašal obseg tako predvidenih 
namenskih sredstev približno 2 milijardi 500 milijonov tolarjev, kar po oceni vlade 
predstavlja znesek za realizacijo zastavljenih nalog na podlagi sprejetih programov v 
letu 2003. 

Vlada se je namreč v času od priprave predloga odločila, da namesto vlaganja v 
jugovzhodne trge, pristopi k reševanju podjetij v težavah, kar je v nastali situaciji, (ko 
se predlog zakona o izvrševanju proračuna obravnava pred proračunom za leto 
2003), možno na način s spremembo zakona o izvrševanju proračuna in proračuna 
za leto 2003, ob obravnavi predloga proračuna za navedeno leto. 

V vzporedni razpravi je bilo opozorjeno še na program državnega finančnega in 
stvarnega premoženja s predvideno realizacijo programa za leto 2002 in iz tega 
razviden podatek, da se ni realizirala prodaja Taluma (postopek je v teku), niti ni 
prišlo do prodaje podjetij elektrogospodarstva (4.točka drugega odstavka 8. člena). 
Ker do realizacije navedenih prodaj ni prišlo,se predlaga navedeno realizacijo po 
namenih v letu 2003. 

V zvezi s tem je bila postavljena vrsta dodatnih vprašanj glede same prodaje zgoraj 
navedenega premoženja, zlasti glede njegove cenitve oziroma knjigovodske in s tem 
v zvezi končne vrednosti navedenih objektov ; katere revizijske hiše so ob tem 
opravljale revizijo v zavarovanje pravilne ugotovitve dejanske vrednost teh podjetij. 
Razpravljalca je zanimalo, ali je vlada ob tem sprejela poseben sklep(uredbo) in 
določila pogoje prodaje, njen obseg in postopke (na podlagi 121. člena zakona o 
energetiki), kot tudi predviden način same realizacije. 

Na podlagi posredovanega odgovora predstavnice vlade, bodo natančni 
odgovori na specifična zastavljena vprašanja možni In posredovani ob obravnavi 
dokumentov o postopku prodaje državnega premoženja. 

Odbor je na podlagi izvedene razprave k 8. členu sprejel amandma, po katerem se 
navedena sredstva s predvideno prerazporeditvijo zagotovijo v znesku 
3,250,000.000 mlrd SIT in namenjijo za sanacijo podjetij v težavah. Navedeni znesek 
naj se zagotovi s prerazporeditvijo na račun zmanjšanja kapitalskih naložb v 
podjetjih, ki so izvajalci dejavnosti proizvodnje električne energije (druga alinea 1. 
točke 8. člena). Znižanje kapitalskih naložb in sprememba namena uporabe sredstev 
v tretji alinei 8. člena, sta vezana na amandma k predlogu proračuna RS za leto 
2003. 

Razpravljalcl so ob tem ugotavljali, da je bilo glede napovedane zakonske rešitve v 
predlogu zakona o reševanju podjetij v težavah že v okviru obravnave na odboru za 
gospodarstvo, ki je obravnaval probleme nekaterih podjetij tekstilne, usnjarske in 
nekaterih drugih industrijskih vej ugotovljeno in predlagano vladi, da je bil v 
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letošnjem proračunu obseg sredstev za prestrukturiranje podjetij prenizek, kar je 
povzročalo težave pri realizaciji zastavljenih programov. 

K rešitvi 10. člena, je bil v razpravi v zvezi s prvim odstavkom in novo uvedeno 
možnostjo neomejenega prerazporejanja pravic porabe v okviru istega podprograma, 
ki ga tako zapisana določba daje neposrednemu uporabniku, s širšega aspekta, to je 
v smislu spoštovanja sprejetih odločitev oziroma kredibilnosti sprejetih odločitev 
državnega zbora, izražen pomislek glede uvedbe opisane rešitve. 

V odgovor je bilo izraženo mnenje, da se zdi omejevanje porabnikov smiselno pri 
prerazporejanju sredstev na investicijskih programih, zlasti zaradi evidentiranja 
uresničevanja zastavljenih ciljev. Medtem ko drugi odstavek navedenega določila v 
bistvu že vključuje omejevanje prenašanja sredstev znotraj proračuna, bi bilo po 
mnenju razpravljalca, potrebno določiti le v kolikšni meri naj bi omejili prenašanje 
znotraj istega podprograma. Sicer pa se zdi splošno omejevanje prerazporejanja 
preveč togo. 

V obrazložitevi mnenja predlagatelja, je predstavnica vlade navedla, da je bilo 
glede na možen način prerazporejanja v lanskem letu, ugotavljanje preostalih 
možnosti razporejaja posameznih uporabnikov s sprejeto komulacijo prerazporejanja 
(od neposrednega proračunskega porabnika do vlade), izrazito netransparentno. 
Zato je bil letošnji namen predlagatelja na eni strani vzpostavitev preglednosti in 
poenostavitev sistema, ob hkratnem zmanjšanju števila možnih nivojev 
prerazporeditev. Tako se v določilih 11. in 12. člena v bistvu zmanjšuje možen obseg 
prerazporeditev na višjih ravneh. Vzporedno se vpeljujejo instrumenti, ki jih je treba 
včasih med letom za dosego postavljenih ciljev, umestiti na drugačen način. 
Primeroma je opozorila na omejitve, ki so določene v 17. členu, kjer drugi odstavek 
določa, da se posamezni projekti - konkretno je govora o cestah - lahko zmanjšajo, 
oziroma zvišajo za maksimalno 20% vrednosti posameznega projekta. Če gre za več 
kot 20% je potrebna nova investicijska dokumentacija in o tem odloča vlada, kar zelo 
otežuje postopek spreminjanja. Na ta način, predvidena rešitev ohranja odločitve, 
sprejete v državnem zboru in hkrati, z zmanjšanjem števila operativnih nalog na 
nižjih ravneh, omogoča višjo stopnjo fleksibilnosti vlade ; vzporedno pa se dosežejo 
s proračunom zastavljeni cilji. Ne nazadnje je pri reviziji zaključnega računa 
proračuna za leto 2001 ravno zaradi komulacije možnosti prerazporejanja, ki je bila 
vgrajena v Zipro za leto 2001, imelo nemalo težav samo računsko sodišče. Dodala je 
še, da se v prihodnje proračun na tako detaljno razdelanih postavkah, iz razloga, ker 
v EU takšno strukturiranje ni možno, ne bo več obravnaval. Tudi iz tega razloga je 
predvidena poenostavitev, po mnenju predlagatelja, na mestu. 

Ob 11. členu je bila odprta razprava glede predlagateljev finančnih načrtov (19. člen 
ZJF). 

V zvezi z 18. členom je bilo izpostavljeno že večkrat odprto vprašanje finančne 
nediscipline in ponovno poudarjene pogosto izražene kritike iz gospodarstva s strani 
dobaviteljev, izvajalcev, oziroma podizvajalcev del iz katerih izhaja, da je tudi država 
z nepravočasnim plačevanjem povzročala nedisciplino, oziroma celo posledično 
nelikvidnost posameznih delov gospodarstva. 
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Predstavnica predlagatelja je pritrdila, da so nekateri proračunski uporabniki, 
bodisi iz objektivnih, bodisi iz subjektivnih razlogov, kršitelji zakonodaje s tem, da se 
ne držijo pogodbenih rokov. Da bi takšna ravnanja preprečili, se je vlada strinjala z 
lanskoletno rešitvijo omejitve rokov ha 90 dni, V načelu pa za obveznosti, ki so 
določene v 1. in 2. točki, do daljših plačilnih rokov ne prihaja. Daljši plačilni roki so 
predvideni le za izjeme -izjemno velike dobave, ki niso sukcesivne, za investicije, ki 
se ne plačujejo po situacijah, ali v primerih, ko gre dejansko za zelo veliko vrednosti. 

Odbor /e k 18. členu z nadgraditvijo določila z novo 3. točko, sprejel dopolnilo, ki 
naj bi prispevalo k finančni disciplini in uvedlo daljše roke le za dogovorjene, to je 
izjemne primere. 

Nekaj pomislekov je bilo izraženih še v zvezi s 4. točko 18. člena, po kateri se 
določbe navedenega člena analogno uporabljajo za občinske proračune, razen v 
primeru, da občina po pogodbi dogovori krajše plačilne roke, vendar odbor 
spremembe določila v tej smeri ni oblikoval. Po mnenju razpravljalca bi bila sicer 
smiselna dopolnitev s katero bi omogočili plačevanje koncesijskih obveznosti iz 
naslova izvajanja gospodarskih javnih služb v manj kot 30. dnevih. Po mnenju 
predstavnice vlade pa je slednje zajeto v 4. točki tretjega odstavka kot izjema, saj se 
plačilo tovrstnih zadev, šteje kot tekoči transfer. 

Glede odprtega vprašanja k 22. členu zakaj prenos obveznosti posledic suše, neurja 
s točo, plazenja tal in služenja morja še na podlagi sprejetega zakona iz leta 2000, je 
bilo s strani vlade dano pojasnilo, da se na ta način zagotavlja, da se navedena 
sredstva iz rezerve v v letu 2003 še lahko namenja za zagotavljanje sredstev po tem 
zakonu. Pojasnjeno je bilo, da so posledice suše sicer v celoti poplačane, medtem 
ko za služenje morja in plazenje tal programi ( konec 2003), še niso do konca 
zaključeni. 

Glede pripombe pravne službe k 24. členu je bil s strani predstavnika 
predlagatelja posredovanm odgovor, da sta sestavni del proračunske bilance C, 
račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja, ki predvideva vsa odplačila 
dolga, zapadlega v tekočem letu. Glede na gibanje trga (ugodnejši krediti), se je v 
določenih situacijah ustrezneje dodatno zadolžiti in izdati nove, oziroma odplačati 
stare instrumente, česar pa v obsegu zadolževanja ni možno predvideti. Gre za 
fleksibilno ravnanje, ni pa tovrstna zadolžitev adekvatna tisti, kot je predvidena za 
redno odplačilo dolga in za financiranje deficita v bilanci A. 

Razprava se je odprla še pri 29. členu v zvezi z določitvijo, oziroma zvišanjem 
zneska primerne porabe na prebivalca.Čeprav po mnenju enega izmed 
razpravljalcev, v samem principu, umestitev primerne porabe v zakon o izvrševanju 
proračuna, sistemsko ni ustrezna rešitev, zvišanje določenega fiksnega zneska, 
zaradi rušenja strukture proračuna, ne bi bilo na mestu. Iz tega razloga, amandma, 
na pobudo člana odbora, poslanca Branka Kelemine, za povečanje zneska 
primerne porabe na prebivalca, ni bil sprejet. 

Odbor za finance In monetarno politiko Je na podlagi posredovanih pripomb 
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predstavnice zakonodajno pravne službe DZ, na pobudo predlagatelja, posameznih 
poslancev, predsedujočega in članov odbora oblikoval in kot amandmaje odbora, 
sprejel naslednje amandmaje: 

K 2. členu: 
V 3. točki drugega odstavka 2. člena, se na koncu besedila podpičje spremeni v 
vejico in doda besedilo: " ki niso navedeni v drugem odstavku 19. člena ZJF." 

Obrazložitev: 
Amandma precizira dikcijo na podlagi posredovane pripombe zakononodajno pravne 
službe DZ. 

K S. členu 
V prvem odstavku 5. člena se besedilo drugega stavka: " Izvrševanje proračuna 
prihodnjega leta je dovoljeno samo na način prevzemanja obveznosti iz 16. člena 
tega zakona.", črta. 

Obrazložitev . 
S strani zakonodajno pravne službe je bilo na seji odbora opozorjeno na manj 
ustrezno uporabo pojma izvrševanje proračuna z uporabljeno dikcijo : izvrševanje 
proračuna prihodnjega leta je dovoljeno samo na način prevzemanja obveznosti iz 
16. člena. Po mnenju pravne službe v tem primeru ne gre za izvrševanje proračuna 
prihodnjega leta, temveč zgolj za prevzemanje posamičnih obveznosti, katerih 
realizacija sledi v naslednjem letu. Zaradi navedene nejasnosti, se predlaga črtanje 
zgoraj navedenega dela besedila. 

K 7. členu: 
V prvem odstavku 7. člena se v 15. točki na koncu črta pika in dodasta novi točki, ki 
se glasita: 

»16. prihodki od prodaje strateških blagovnih naftnih derivatov, ki se do višine 
500,000.000 tolarjev uporabijo v skladu z zakonom, ki ureja pomoči za reševanje in 
prestrukturiranja gospodarskih družb v težavah za sanacijo podjetij pri ministrstvu, 
pristojnem za gospodarstvo in 

17. prihodki neizterjanih pristojbin, obračunanih po razveljavljenem zakonu o 
telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97 - odl.US, 13/98 - odl.US, 59/99 - 
odi. US in 36/00 - odi. US), katere so zapadle v plačilo pred uveljavitvijo veljavnega 
zakona o telekomunikacijah, ki se uporabijo za namene določene v 116. členu 
navedenega zakona. «. 

Obrazložitev; 
V letu 2003 se predvideva, da bo Zavod RS za blagovne rezerve prodal del 
blagovnih rezerv naftnih derivatov Zavodu RS za obvezne rezerve nafte in njenih 
derivatov, pri čemer se bodo sredstva od prodaje naftnih derivatov vplačala v 
proračun RS. Sredstva do višine 500 mio SIT se bodo namenila z^ izvajanje 
zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, 
ki je bil posredovan v sprejem Državnemu zboru RS po nujnem postopku. 

Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto RS (ATRP) je kot pravni 
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naslednik Uprave Republike Slovenije za telekomunikacije (URST) prevzela v 
izterjavo zapadle neporavnane obveznosti iz naslova pristojbin na osnovi 
prejšnjega zakona o telekomunikacijah za obdobje od leta 1999 do 2001. Glede 
na to, da so iz obdobja, ko se je URST financirala po starem principu, ostale 
neplačane obveznosti in neizterjane pristojbine, predlagamo, da se neizterjane 
pristojbine nakažejo v proračun kot namenski vir za delovanje ATRP. - 

Ustrezne v amandmaju predvidene proračunske postavke se bodo v skladu s 43. 
členom ZJF odprle v letu 2003, ko bo predvideni prejemek tudi dejansko vplačan 
v državni proračuna, saj omenjeni prihodki in odhodki niso načrtovani v predlogu 
proračuna RS za leto 2003. 

K 8. členu: 
v 8. členu se v drugem odstavku, v drugi alinei 1. točke, nadomesti znesek " 6. 
000,000.000 tolarjev" z zneskom "4. 000,000.000 tolarjev " in tretja alinea 
spremeni, tako da se glasi: »- sanacijo gospodarskih družb v težavah do višine 
3.250,000.000 tolarjev;«. 

Obrazložitev: 
Na podlagi prvotnega predloga predlagatelja zakonskega predloga, se sredstva v 
višini 1,25 mlrd SIT iz naslova prodaje kapitalskega deleža v Talumu d.d., ki so 
bila namenjena za investicijski sklad za jugovzhodne trge, namenijo za izvajanje 
zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. 
Odbor za finance in monetarno politiko na podlagi zaključkov izvedene razprave 
meni, da je zlasti v smislu resnega pristopa do reševanja nakazane problematike, 
za izvajanje zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih 
družb v težavah, potrebno nameniti še del sredstev v višini 2 mlrd SIT. Navedeni 
znesek naj se zagotovi s prerazporeditvijo na račun zmanjšanja kapitalskih 
naložb v podjetjih, ki so izvajalci dejavnosti proizvodnje električne energije (druga 
alinea 1. točke 8. člena). Navedeno znižanje kapitalskih naložb in sprememba 
namena uporabe sredstev v predvideni spremembi tretje alineel. točke 8. člena, 
sta vezana na amandma k predlogu proračuna RS za leto 2003. 

K 18.členu 
V prvem odstavku 18. člena se v 1. in 2. točki besedi "najmanj" in drugi stavek 1. 
točke v besedilu :" Plačilni roki ne smejo presegati 90 dni.*, Črtajo ; za 2. točko 
se doda 3. točka, ki se glasi 3. V dogovorjenih primerih je lahko plačilni rok 
največ 90 dni." 

Obrazložitev 
Prvi del amandmaja določa fiksne roke za plačilo obveznosti, kar naj prispeva k 

preprečevanju finančne nediscipline na tem področju. Za izjemne primere, kjer to 
bodisi ni možno, zahteva narava posla kot taka, ali na podlagi volje strank, se 
predvideva dogovorjeni, daljši rok. 
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Glede na sprejete amandmaje je odbor pripravil besedilo dopolnjenega predloga 
zakona, v katerega so vključeni vsi sprejeti amandmaji. Tako dopolnjen predlog 
zakona, je sestavni del tega poročila. 

Po zaključeni razpravi in glasovanju o amandmajih, je odbor glasoval o vseh 
členih zakonskega predloga skupaj skupaj in jih sprejel. 

Poročevalec odbora na seji državnega zbora bo predsednik odbora Ciril Pucko. 

Svetovalka DZ P r e d s e d n i k, l.r. 
Marija Stibilj Ciril Pucko 

DOPOLNJEN PREDLOG PREDLOGA ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2003 IN 2004 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(Vsebina zakona) 

(1) S tem zakonom se za spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2003 
in proračun Republike Slovenije za leto 2004 določajo struktura posebnega dela 
proračuna, posebnosti izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja in poroštev 
države ter javnega sektorja na ravni države, posebnosti razpolaganja s sredstvi za 
plače in določa znesek primerne porabe na prebivalca za leti 2003 in 2004. 

(2) Določbe tega zakona se uporabljajo v letih 2003 in 2004, razen če ni za 
posamezni proračun urejeno drugače. 

2. člen 
(Pomen uporabljenih pojmov) 

(1) Pojmi iz 3. člena zakona o Javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,124/00, 
79/01 in 30/02; v nadaljnjem besedilu: ZJF) imajo po tem zakonu enak pomen. 

(2) Posamezni, v tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen: 
1. proračun so spremembe proračuna Republike Slovenij^, proračun 

Republike Slovenije in rebalans proračuna Republike Slovenije; 
2. neposredni uporabnik je neposredni uporabnik proračuna Republike 

Slovenije; 
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3. predlagatelji finančnih načrtov so predlagatelji finančnih načrtov, ki so tako 
določeni v drugem odstavku 19. člena ZJF in drugi samostojni neposredni 
uporabniki, ki niso zajeti v navedenem členu ZJF, ki niso navedeni v 
drugem odstavku 19.člena ZJF ; 

4. področja proračunske porabe so področja, na katerih država deluje oziroma 
nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih 
uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih 
uporabnikov. Področja proračunske porabe so določena s predpisano 
funkcionalno - programsko klasifikacijo izdatkov državnega proračuna; 

5. glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, 
v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih 
uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano 
funkcionalno-programsko klasifikacijo izdatkov državnega proračuna. 
Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji 
področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci 
učinkovitosti ter uspešnosti; 

6. podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so 
razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega 
uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce 
učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa; 

7. proračunska postavka (v nadaljnjem besedilu: postavka) je del 
podprograma, ki prikazuje celoto ali del aktivnosti, projekta ali ekonomski 
namen porabe sredstev iz delovnega področja enega neposrednega 
uporabnika; 

8. postavka - podskupina kontov je del postavke, ki v skladu s predpisanim 
kontnim načrtom okvirno določa ekonomski namen dela izdatkov postavke; 

9. postavka - konto je del postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim 
načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov postavke in je 
temeljna enota za izvrševanje proračuna; 

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

11. obveznosti v breme proračunov prihodnjih let so obveznosti, ki zapadejo v 
plačilo v breme proračunov prihodnjih let in so prevzete v skladu z 51. 
členom ZJF in tem zakonom; 

12. namenske postavke so postavke, ki se financirajo iz namenskih prihodkov 
in prejemkov proračuna, ki so kot namenski določeni z ZJF in s tem 
zakonom in 

13.plačni konti so konti iz: podskupine kontov 400 - Plače in drugi izdatki 
zaposlenim ter 401 • Prispevki delodajalcev za socialno varnost in konto 
4028 - Davek na izplačane plače. 

2. STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA j 

3. člen 
(Struktura posebnega dela proračuna) 
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(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 postavke, te pa na podskupine kontov ter konte, 
določene s predpisanim kontnim načrtom. 

(3) Posebni del proračuna se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije skladno s 
prvim in drugim odstavkom tega člena do ravni postavke - podskupine kontov. 

4. člen 
• (Spremembe institucionalne strukture proračuna) 

Novi državni organ, ki se ustanovi po sprejemu proračuna, se lahko vključi v 
proračun kot neposredni uporabnik šele z novim proračunom, kot ga določa 1. točka 
drugega odstavka 2. člena tega zakona. Do takrat se delovanje novoustanovljenega 
državnega organa financira iz finančnega načrta neposrednega uporabnika, ki je 
predlagal ustanovitev tega državnega organa. 

3. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 

3.1. Splošno 

5. člen 
(Izvrševanje proračuna) 

(1) V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. 

(2) Proračun se izvršuje skladno z določbami ZJF, tega zakona in 
podzakonskimi predpisi, izdanimi na njuni podlagi. 

(3) Proračun se izvršuje na nivoju postavke - konto. 

6. člen 
(Zaključek leta) 

(1) Med prejemke proračuna posameznega leta se vključujejo vsi prejemki, ki bodo 
vplačani na podračun proračuna do vključno 31. decembra tekočega leta. 

(2) Med izdatke proračuna, ter med izdatke neposrednih uporabnikov, se vključujejo 
vsi izdatki, ki so za poravnavo obveznosti, nastalih v tekočem letu, izplačani iz 
proračuna oziroma nakazani neposrednim uporabnikom do vključno 31. decembra 
tekočega leta. 
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(3) Za tehnično izvedbo prejšnjega odstavka lahko proračun in neposredni 
uporabniki izplačujejo sredstva za plačilo svojih obveznosti še prva dva delovna 
dneva v januarju naslednjega leta. 

3.2. Namenski prejemki in izdatki proračuna 

7. člen 

(1) Namenski prihodki proračuna za leto 2003 in 2004 so poleg prihodkov, 
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Z J F, tudi naslednji 
prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, ki se uporabijo za odhodke v bilanci 
prihodkov in odhodkov ali za izdatke v računu financiranja: 
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni 

list RS, it. 71/93 in 87/01), ki se po kriterijih, ki jih določi Vlada Republike 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) uporabijo za namene, določene v 
navedenem 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, 
110/99 in 59/01), ki se skladno s programi vlade uporabijo za namene, 
določene v navedenem zakonu; 

3. prihodki po zakonu o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno 
premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja (Uradni list RS, 
št. 49/99), ki se uporabijo za namene, določene v navedenem zakonu; 

4. prihodki po zakonu o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega 
nasilja (Uradni list RS, št. 18/01,111/01 in 67/02), ki se uporabijo za namene, 
določene v navedenem zakonu; 

5. prihodki po 116. členu zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 
30/01), ki se do višine pravic porabe, predvidenih v finančnem načrtu 
ministrstva, pristojnega za informacijsko družbo, v sprejetem proračunu 
uporabijo za namene, določene v navedenem zakonu; 

6. prihodki vplačanih tiskovin, ki jih stranke v upravnem postopku vplačajo pri 
upravnih enotah, in jih upravne enote uporabijo za plačilo obveznosti 
dobaviteljem zaračunijivih tiskovin; 

7. prihodki, ki jih lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč po 95. členu 
zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96) vplačujejo v 
proračun Republike Slovenije, ki se do višine pravic porabe, predvidenih v 
finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, v sprejetem 
proračunu uporabijo za namene, določene v navedenem zakonu; 

8. prihodki po 110. členu zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01), ki se iz 
naslova letnih in mesečnih pristojbin uporabijo za namene, določene v 
navedenem zakonu za razširjanje programskih vsebin; 

9. prihodki takse po uredbi o taksi zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin 
(Uradni list RS, št. 2/02), ki se do višine pravic porabe, predvidenih v 
finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za okolje, v sprejetem proračunu 
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uporabijo za namene, določene v navedeni uredbi; 
10. prihodki takse za razgradnjo izrabljenih motornih vozil po posebni uredbi, 

ki se do višine pravic porabe, zagotovljenih v finančnem načrtu ministrstva, 
pristojnega za Okolje, v sprejetem proračunu uporabijo za namene, 
določene v navedeni uredbi; 

11. prihodki po zakonu o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99), ki se do višine 
pravic porabe, predvidenih v finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za 
okolje, v sprejetem proračunu uporabijo za namene, določene v navedenem 
zakonu.Med prihodke rudarskega sklada se štejejo tudi proračunska 
sredstva, ki so potrebna za nujno sanacijo za okolje nevarnih vrtin in drugih 
objektov za pridobivanje ogljikovodikov; 

12. prihodki takse po posebni uredbi, ki ureja takso za emisijo ogljikovega 
dioksida, ki se do višine 6.500,000.000 tolarjev uporabijo za namene, 
določene v navedeni uredbi pri ministrstvu, pristojnem za okolje; 

13. prihodki po 162. členu zakonu o vodah (Uradni list RS, št. 67/02) in sicer: 
- v letu 2003: vodna povračila do višine 1025,000.000 tolarjev in plačila za 

pridobitev vodne pravice do višine 400,000.000 tolarjev, ki se uporabijo za 
namene, določene v navedenem zakonu pri ministrstvu, pristojnem za 
okolje in 

- v letu 2004: vodna povračila do višine 1.919,813.000 tolarjev in plačila za 
pridobitev vodne pravice do višine 450,000.000 tolarjev, ki se uporabijo za 
namene, določene v navedenem zakonu pri ministrstvu, pristojnem za 
okolje; 

14.del prihodkov iz naslova ostanka denarnih sredstev Agencije Republike 
Slovenije za plačilni promet po njeni ukinitvi, ki se do višine 1.500,000.000 
tolarjev uporabijo za razvoj informacijske podpore za vzpostavitev 
enotnega zakladniškega sistema ter glavne knjige zakladnice pri 
ministrstvu, pristojnem za finance, in 

15.prihodki, ki se v skladu 3. točko drugega odstavka 74. člena ZJF uporabijo 
za plačilo stroškov prodaje kapitalskih naložb v višini, ki je za to potrebna, 

16.prihodki od prodaje strateških blagovnih naftnih derivatov, ki se do višine 
500,000.000 tolarjev uporabijo v skladu z zakonom, ki ureja pomoči za 
reševanje in prestrukturiranja gospodarskih družb v težavah za sanacijo 
podjetij pri ministrstvu, pristojnem za gospodarstvo, 

17.prihodki neizterjanih pristojbin, obračunanih po razveljavljenem zakonu o 
telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97 - odl.US, 13/98 - odl.US, 
59/99 - odi. US In 36/00 - odi. US), katere so zapadle v plačilo pred 
uveljavitvijo veljavnega zakona o telekomunikacijah, ki se uporabijo za 
namene določene v 116. členu navedenega zakona. 

(2) Pogoj za uporabo pravic porabe iz točk 9, 10, 11, 12, 13 in 14 prejšnjega 
odstavka je, da vplačani namenski prihodek presega v proračunu načrtovan 
prihodek, namenjen za financiranje integralnega proračuna. 

j 
8. člen 

(Namenski prejemki in izdatki proračuna) 
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(1) Namenski prejemki v računu finančnih terjatev in naložb za leto 2003 so v 
skladu s 1. točko drugega odstavka 74. člena ZJF kupnine od prodaje 
kapitalskih naložb, ki se v proračun vplačajo 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, 60/99, 22/00, 67/01 in 
47/02) in se uporabijo za namene, določene v navedenem zakonu. 
(2) Namenski prejemki v računu finančnih terjatev in naložb za leto 2003 so v 
skladu s 1. točko drugega odstavka 74. člena ZJF naslednji prejemki, 
ustvaijeni z realizacijo programa prodaje finančnega premoženja v lasti države 
za leto 2003, ki se uporabijo za izdatke v računu finančnih terjatev in naložb: 
1. kupnina od kapitalskih naložb v Talumu, d.d., ki se največ do višine 

18.000,000.000 tolarjev in v naslednjem vrstnem redu uporabi za: 
- povečanje namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Republike 

Slovenije, javni sklad, do višine 2.500,000.000 tolarjev; 
- povečanje kapitalskih naložb v podjetjih, ki so izvajalci dejavnosti 

proizvodnje električne energije oziroma holdinga teh podjetij, do višine 
4.000,000.000 tolarjev; 

- sanacijo gospodarskih družb v težavah do višine 3.250,000.000 tolarjev; 
- izvajanje programa podpore gospodarskim družbam in samostojnim 

podjetnikom skladno z 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 2.000,000.000 tolarjev; 

- povečanje namenskega premoženja in izvajanje programa Javnega sklada 
Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva do višine 500,000.000 
tolarjev; , 

- razvoj turizma do višine 750,000.000 tolarjev in 
- za povečanje Osnovnega kapitala javnega podjetja Slovenske železnice, 

d.d. ali njegovega pravnega naslednika do višine 5.000,000.000 tolarjev z 
namenom zagotavljanja sredstev za realizacijo sanacijskega programa; 

2. kupnina od kapitalskih naložb v Industriji usnja Vrhnika, d.d., ki se do višine 
740,000.000 tolarjev in v naslednjem vrstnem redu uporabi za: 

- razvoj turizma do višine 240,000.000 tolarjev in 
- povečanje namenskega premoženja Javnega sklada Republike Slovenije za 

regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja do 
višine 500,000.000 tolarjev za izvajanje ukrepov kmetijske strukturne 
politike; 

3. kupnina od kapitalskih naložb države v Luki Koper, d.d., se do višine 
5.500,000.000 tolarjev v naslednjem vrstnem redu uporabi za: 
povečanje kapitalskih naložb iz investicijskega sklada za jugovzhodne trge 
do višine 1.000,000.000 tolarjev; 

• Izvajanje programa podpore gospodarskim družbam in samostojnim 
podjetnikom skladno z 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 1.000,000.000 tolarjev; 

* povečanje namenskega premoženja in izvajanje programa Javnega sklada 
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Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva do višine 500,000.000 
tolarjev; 

- razvoj turizma do višine 500,000.000 tolarjev in 
• povečanje namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Republike 

Slovenije, javni sklad, do višine 2.500,000.000 tolarjev; 
4. kupnina od kapitalskih naložb države v podjetjih elektrogospodarstva se do 

višine 21.000,000.000 tolarjev v skladu s prvim odstavkom 122. člena 
energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99) uporabi za namene, 
določene v navedenem zakonu. 

(3) Namenski prejemki v računu finančnih terjatev in naložb za leti 2003 in 2004 
so v skladu s 74. členom ZJF glavnice vrnjenih posojil, danih za sanacijo 
podjetij in gospodarstva na podlagi 7. člena zakona o uporabi sredstev 
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij. Ti prejemki se do višine pravic porabe predvidenih v 
finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, v sprejetem 
proračunu v računu finančnih terjatev in naložb, uporabijo za izdatke za enak 
namen. 

9. člen 
(Prenos neporabljenih pravic porabe med leti) 

(1) Neporabljene pravice porabe slovenske soudeležbe pri izvajanju programov, ki 
se financirajo iz donacij in so zagotovljene na posebnih postavkah, se lahko na 
koncu tekočega leta prenesejo v proračun naslednjega leta za iste namene. Za 
znesek prenesenih pravic porabe se povečajo finančni načrti neposrednih 
uporabnikov ter skupni obseg izdatkov proračuna tekočega leta. 

(2) Prerazporejanje pravic porabe s postavk iz prejšnjega odstavka ni dovoljeno. 

3.3. Prerazporejanje pravic porabe 

10. člen 
(Prerazporeditve pravic porabe o katerih odločajo neposredni uporabniki) 

(1) Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu samostojno prerazporeja 
pravice porabe v okviru istega podprograma. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ne sme neposredni uporabnik 
samostojno izvajati prerazporeditev s plačnih kontov na druge podskupine kontov v 
svojem finančnem načrtu. 

11. člen 
(Prerazporeditve pravic porabe o katerih odločajo predlagatelji finančnih načrtov) 

(1) Predlagatelj finančnega načrta lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe v 
okviru finančnih načrtov neposrednih uporabnikov iz njegove pristojnosti med 
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podprogrami znotraj glavnega programa, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje 
posameznega podprograma v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta ne sme 
presegati 15% obsega podprograma v sprejetem proračunu. 

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka predlagatelj finančnega načrta ne sme 
samostojno odločati o prerazporeditvah s plačnih kontov na druge podskupine 
kontov v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov iz njegove pristojnosti.. 

12. člen 
(Prerazporeditve pravic porabe o katerih odloča vlada) 

(1) Vlada lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe, ne glede na omejitve iz 10. 
in 11. člena tega zakona, med: 
1. glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega 

glavnega programa ne sme presegati 5 % obsega glavnega programa v 
sprejetem proračunu in 

2. področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega 
področja porabe ne sme presegati 3% obsega področja porabe v sprejetem 
proračunu. 

(2) Vlada lahko odloča, ne glede na določila iz 10. in 11. člena ter prejšnjega 
odstavka tega člena o prerazporeditvah: 

1/ na in s postavke 1094 - Ureditev bodoče zunanje meje Evropske unije pri Servisu 
skupnih služb Vlade Republike Slovenije; 

2. s postavke 3504 - Plače - nove zaposlitve pri Generalštabu slovenske vojske; 
3. na postavke za transfere posameznikom in gospodinjstvom pri ministrstvu, 

pristojnem za delo, družino in socialne zadeve za zakonsko določene 
obveznosti; 

4. na postavko 7608 - Tekoča proračunska rezerva pri ministrstvu, pristojnem za 
finance, in sicer do obsega pravic porabe, določenega v 42. členu ZJF; 

5. na postavko 7640 - Rezerva Republike Slovenije pri ministrstvu, pristojnem za 
finance, določenega v 48. členu ZJF; 

6. na postavko 6396 - Dodatne obveznosti do ZPIZ pri ministrstvu, pristojnem za 
finance, in 

7. na postavke v področju porabe 22 - Servisiranje javnega dolga pri ministrstvu, 
pristojnem za finance. 

(3) O prerazporeditvah pravic porabe po prvem in drugem odstavku tega člena 
odloča vlada na podlagi predloga ministrstva, pristojnega za finance, pripravljenega 
na predlog predlagatelja finančnega načrta. 

(4) Predlog za prerazporeditev iz 4., 5., 6 in 7. točke drugega odstavka tega člena 
lahko pripravi ministrstvo, pristojno za finance, samostojno, če je tak ukrep nujen za 
izvršitev proračuna. 

13. člen J 

(Prerazporeditve o katerih odloča ministrstvo, pristojno za finance) 

Ko nastanejo stroški, ker neposredni uporabnik v predpisanem roku ni obvestil 
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ministrstva, pristojnega za finance, o spremembi likvidnostnega načrta, izvaja 
ministrstvo, pristojno za finance, prerazporeditve pravic porabe iz finančnega načrta 
pristojnega neposrednega uporabnika na postavko obresti kratkoročnega 
zadolževanja pri ministrstvu, pristojnem za finance. Prerazporeditev se v višini 
celotnih stroškov izvrši iz proračunskih postavk za blago in storitve pri pristojnem 
neposrednem uporabniku ter v dogovoru z njim. Prerazporeditev se izvede v skladu 
s posebnim predpisom ministra, pristojnega za finance, ki podrobneje ureja izvajanje 
tega odstavka. 

3.4. Prevzemanje obveznosti in roki plačil v breme proračuna 

14. člen 
(Pravice porabe za realizacijo nacionalnih programov in zakonov, s katerimi je 

določen poseben način financiranja posameznih javnih potreb) 

Pravice porabe za realizacijo nacionalnih programov in zakonov, s katerimi je 
opredeljen obseg sredstev za financiranje posameznih izdatkov proračuna, se 
zagotavljajo v znesku, določenem s proračunom, ne glede na znesek, ki je 
predviden z nacionalnim programom ali posebnim zakonom. 

15. 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 in 102/00 - popr; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1), kot najvišje 
vrednosti, do katerih se javno naročilo lahko oddaja po pravilih za oddajo naročil 
malih vrednosti, določajo naslednje vrednosti: 
1. 10,000.000 tolarjev - za oddajo naročila za blago in storitve in 
2. 20,000.000 tolarjev - za oddajo naročila za gradnje. 

(2) Predhodna objava po 67. členu ZJN-1 se opravi, če ocenjena vrednost naročila 
presega 165,000.000 tolarjev. 

(3) Predpisano zavarovanje po petem odstavku 23. člena ZJN-1 se zahteva od 
ponudnika, če vrednost naročila presega: 
1. 30,000.000 tolarjev - za blago in storitve in 
2. 50,000.000 tolarjev - za gradnje. 

(4) V primeru oddaje javnega naročila po omejenem postopku skladno z 19. členom 
ZJN-1 ni potrebno, da ima naročnik že v prvi fazi tega postopka zagotovljena 
sredstva za celotno obdobje izvajanja javnega naročila. 

(5) Zneski iz tega člena so navedeni brez davka na dodano vrednost. 

(6) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in 
investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost pfojekta, ki je 
vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na 
postavki proračuna za tekoče leto. V razpisnih pogojih javnega naročila se morajo 
opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe na način iz naslednjega člena. 
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16. člen 
(Največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 

- (1) Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, če je razpisal 
javno naročilo skladno s šestim odstavkom 15. člena tega zakona. 

(2) Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere. 

(3) Neposredni uporabnik lahko v letu 2003 za namene iz prvih dveh odstavkov tega 
člena sklene pogodbe do višine 80% obsega pravic porabe, zagotovljenih na 
postavkah proračuna za leto 2004. V letu 2004, če je proračun za leto 2005 sprejet, 

. lahko sklene pogodbo do višine 80% obsega pravic porabe, načrtovanih na 
postavkah proračuna za leto 2005. 

(4) Omejitve iz prejšnjega odstavka ne veljajo za prevzemanje obveznosti za 
• najemnine in zakupnine, odhodke iz donacij ter za sredstva lastne udeležbe pri 

sofinanciranju programov, ki se financirajo iz donacij. 

(5) Ms glede na določbo tretjega odstavka tega člena lahko neposredni uporabnik v 
letu 2003 za odhodke iz naslova investicijskih transferov drugim ravnem države 
prevzame obveznosti za leto 2005 v višini 60% obsega pravic porabe, zagotovljenih 
na postavki proračuna za leto 2004, za leto 2006 pa v višini 40% obsega pravic 
porabe, zagotovljenih na postavki proračuna za leto 2004, če so investicije vključene 
v načrt razvojnih programov. 

17. člen 
(Spreminjanje načrta razvojnih programov za tekoče in prihodnja leta) 

(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu prevzema in plačuje obveznosti za 
realizacijo načrta razvojnih programov v breme pravic porabe na ustreznih 
postavkah v njegovem finančnem načrtu za tekoče leto, v breme proračunov 
prihodnjih let pa lahko prevzema in plačuje navedene obveznosti skladno s prejšnjim 
členom. 

(2) Neposredni uporabnik lahko samostojno spreminja vrednost projektov ali 
programov iz načrta razvojnih programov največ do 20 % predvidenih sredstev za 
posamezni projekt oziroma program. O spremembi vrednosti projekta ali programa 
nad 20 % odloča vlada. Vlada odloča na podlagi spremenjene dokumentacije 
predlagatelja. Spremembe morajo biti predhodno usklajene z ministrstvom, 
pristojnim za finance. 

(3) Vlada lahko v tekočem letu uvrsti v načrt razvojnih programov novi projekte ali 
programe, ki se nanašajo na transfere drugim ravnem države. 

(4) Pristojna ministrstva morajo za sofinanciranje investicijskih projektov občin iz 
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državnega proračuna, ki se bodo pričeli izvajati leta 2004 in 2005, v letu 2003 
objaviti javne razpise za zbiranje vlog občin. Izbrani projekti bodo vključeni v načrt 
razvojnih programov v spremembah proračuna za leto 2004 in proračun za leto 
2005. - ' 

18. člen - 
(Plačilni roki v breme državnega in občinskih proračunov) 

(1) Ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov so najkrajši plačilni roki 
neposrednih uporabnikov v breme proračuna predpisanimi s tem zakonom. Za 
plačilo: 
1. obveznosti za investicijske odhodke in investicijske transfere, ki se 

plačujejo po posameznih situacijah, znašajo plačilni roki 60 dni in 
2. vseh ostalih obveznosti znašajo plačilni roki 30 dni. 
3. V dogovorjenih primerih je lahko plačilni rok največ 90 dni. 

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

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, so plačilni roki lahko 
krajši 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 v breme sredstev 

lastne udeležbe pri sofinanciranju programov, ki se financirajo iz donacij; 
4. drugih tekočih domačih transferov; 
5. transferov posameznikom in gospodinjstvom ter subvencij in 
6. v drugih primerih, ki jih lahko določi minister, pristojen za finance, kadar je 

to potrebno za zagotovitev gospodarnega in učinkovitega razpolaganja s 
proračunskimi sredstvi, da se tako prepreči gospodarska škoda, ki bi lahko 
nastala, če se plačilo ne bi izvršilo v krajših rokih. 

(4) Določbe tega člen veljajo tudi za plačila v breme občinskih proračunov, 
razen v primeru, da občina v pogodbi dogovori krajše plačilne roke, ker na ta 
način doseže nižjo pogodbeno ceno. 

19. člen 
(Uporaba splošne proračunske rezervacije) 

Pravice porabe na postavkah v podprogramu Splošna proračunska rezervacija se, 
poleg namenov, določenih v 42. členu ZJF, uporabljajo tudi za naslednje predvidene 
namene: 
1. plače novozaposlenih delavcev in funkcionarjev pri nevladnih in pravosodnih 

neposrednih uporabnikih skladno z njihovimi sprejetimi načrti delovnih mest. 
Pravice porabe iz splošne proračunske rezervacije se razporedijo navedenim 
uporabnikom za plače le v primeru, če sredstev za plače novozaposlenim ni 
mogoče zagotoviti s prerazporeditvami v okviru finančnega načrta neposrednega 
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uporabnika ali skupine uporabnikov, v katero spada neposredni uporabnik; 
2. izvajanje 50. člena zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 

56/02) in 
3. ■ za ureditev bodoče zunanje meje Evropske unije. - 

20. člen 
(Investicije in investicijsko vzdrževanje) 

(1) Neposredni uporabnik lahko nabavlja osnovna sredstva, naroča gradnje in izvaja 
investicijsko vzdrževanje samo, če je to načrtovano v načrtu nabav in gradenj iz 25. 
člena ZJF oziroma v načrtu razvojnih programov. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko neposredni uporabnik nabavlja 
osnovna sredstva in izvaja investicijsko vzdrževanje, če je tovrsten izdatek nujen za 
izvedbo nepredvidenih popravil, nabavo blaga ali izvedbo drugih storitev, ki so 
potrebne za zagotovitev njegovega nemotenega delovanja. 

(3) Skupni obseg pravic porabe, ki jih neposredni uporabnik v letu 2003 lahko 
uporabi skladno s prejšnjim odstavkom, ne sme presegati 50.000 tolarjev na 
zaposlenega pri neposrednem uporabniku na dan 31. december 2002. 

(4) Skupni obseg pravic porabe, ki jih neposredni uporabnik v letu 2004 lahko 
uporabi skladno z drugim odstavkom tega člena, ne sme presegati 50.000 tolarjev 
na zaposlenega pri neposrednem uporabniku na dan 31. december 2003. 

21. 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 ali poravnave ali v breme 
neposrednega uporabnika, ki ima v ta namen v svojem finančnem načrtu 
zagotovljene pravice porabe. Če je med izvajanjem proračuna izdana sodna ali 
upravna odločba, ki nalaga plačilo obveznosti, za katere v proračunu niso 
zagotovljene pravice porabe, se za plačilo teh obveznosti lahko odpre nova 
postavka - konto, na katero se skladno s predpisanimi postopki prerazporedijo 
pravice porabe neposrednega uporabnika. 

3.5. Proračunski skladi 

22. člen 
(Vrste proračunskih skladov) 

(1) Proračunski skladi v letu 2003 in 2004 so: 
1. podračun proračunske rezerve, ustanovljen na podlagi ZJF in 
2. podračun, ustanovljen na podlagi zakona o investicijah v javne zdravstvene 

zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenije za obdobje 1994 - 2008 
(Uradni list RS, št. 19/94, 28/00 in 111/01). 
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(2) Proračunska rezerva se v letu 2003 iz prihodkov proračuna oblikuje v višini 
3.200,000.000 tolarjev. Sredstva proračunske rezerve se skladno s programi, ki jih 
vlada sprejme do konca leta 2002 in do takrat še niso v celoti realizirani, uporabljajo 
tudi za izvajanje: ...... 
1. zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni 

list RS, št. 45/98, 67/98, 110/99 in 59/01), pri čemer omejitev iz napovednega 
stavka za realizacijo tega zakona iz proračunske rezerve ne velja; 

2. zakona 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); 

3. zakona 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 

4. zakona o državni pomoči za odpravo posledic suše, pozebe in neurij s točo v 
kmetijstvu za leto 2001 (Uradni list RS, št. 85/01). 

(3) Proračunska rezerva se v letu 2004 iz prihodkov proračuna oblikuje v višini 
4.500,000.000 tolarjev. 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA 
PREMOŽENJA DRŽAVE 

23. člen 
(Odpis terjatev Republike Slovenije po ZJF) 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, je dovoljeno odpisati 
terjatve, ki jih ima Republika Slovenija in sicer največ do skupne višine 100,000.000 
tolarjev v posameznem letu. 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV DRŽAVE IN JAVNEGA SEKTORJA 

24. člen 
(Obseg zadolževanja države za leto 2003 in 2004) 

(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 2003 lahko zadolži do višine 
214.545,121.000 tolarjev. V ta obseg zadolževanja se ne šteje zadolževanje države 
v letu 2003 za potrebe upravljanja z dolgovi države. 

(2) 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 2004 lahko zadolži do višine 
270.658,589.000 tolarjev. V ta obseg zadolževanja se ne šteje zadolževanje države 
v letu 2004 za potrebe upravljanja z dolgovi države. J 

(3) V obseg zadolževanja države iz prejšnjih dveh odstavkov se ne šteje: 
1. zadolževanje po zakonu o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih 
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razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994 - 2007 
(Uradni list RS, št. 13/94, 42/00 - obvezna razlaga in 97/01); 

2. izdaja obveznic po zakonu o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno 
premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja; - 

3. izdaja obveznic po zakonu o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega 
nasilja in 

4. izdaja enomesečnih zakladnih menic za razvoj denarnega trga, v okviru sredstev, 
ki so deponirana pri Banki Slovenije. Ta del zadolževanja se tudi ne šteje za 
likvidnostno zadolževanje iz tretjega odstavka 81. člena ZJF. 

(4) Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se lahko 
država v letih 2003 in 2004 dodatno zadolži do obsega, ki zagotavlja realizacijo 
obsega odhodkov v sprejetem proračunu za posamezno leto, če so realizirani 
prihodki v teh letih nižji od predvidenih v sprejetem proračunu. Povečano 
zadolževanje iz tega naslova lahko znaša največ 15.000,000.000 tolarjev. Vlada 
mora o povečanem zadolževanju obvestiti Državni zbor Republike Slovenije. 

25. člen 
(Obseg poroštev države za leto 2003 in 2004) 

(1) Obseg poroštev države, izdanih na podlagi zakonov o. poroštvih za kreditne 
obveznosti domačih pravnih oseb, ne sme v letu 2003 preseči skupne višine glavnic 
90.000,000.000 tolarjev. 

(2) Obseg poroštev države, izdanih na podlagi zakonov o poroštvih za kreditne 
obveznosti domačih pravnih oseb, ne sme v letu 2004 preseči skupne višine glavnic 
90.000,000.000 tolarjev. 

26. 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 zagotovljene v proračunu, se plačajo 
v breme proračunskih postavk v finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za 
finance. Na te postavke se takoj prerazporedijo pravice porabe iz finančnega načrta 
neposrednega uporabnika, v čigar delovno področje spada dejavnost, ki jo opravlja 
dolžnik, za katerega je bilo izdano poroštvo. 

27. člen 
(Obseg zadolževanja in poroštev pravnih oseb javnega sektorja na ravni države v 

letu 2003 in 2004) 

(1) Pravne osebe javnega sektorja na ravni države se lahko v letu 2003 zadolžijo in 
izdajo poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam do skupne višine 
110.000,000.000 tolarjev. 

(2) Pravne osebe javnega sektorja na ravni države se lahko v letu 2004 zadolžijo in 
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izdajo poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam do skupne višine 
118.000,000.000 tolarjev. 

28. 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 2003 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 375.000,000.000 tolarjev; 

2. največji skupni obseg izvoznih poslov, zavarovanih pred riziki sprememb 
vrednosti valut, v višini 156.000,000.000 tolarjev in 

3. poroštvena kvota, ki predstavlja skupno višino glavnic kreditov in izdanih 
vrednostnih papirjev, za katere bo dala Republika Slovenija poroštva, v višini 
35.000,000.000 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 25. člena tega zakona. 

(3) Skladno s 16. členom zakona o Družbi za zavarovanje in financiranje izvoza 
Slovenije in zakonom o poroštvih Republike Slovenije za zadolževanje za potrebe 
financiranja izvoza se za leto 2004 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 400.000,000.000 tolarjev; 

2. največji skupni obseg izvoznih poslov, zavarovanih pred riziki sprememb 
vrednosti valut, v višini 163.000,000.000 tolarjev in 

3. poroštvena kvota, ki predstavlja skupno višino glavnic kreditov in izdanih 
vrednostnih papirjev, za katere bo dala Republika Slovenija poroštva, v višini 
45.000,000.000 tolarjev. 

(4) 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 25. člena tega zakona. 

6. ZNESEK PRIMERNE PORABE NA PREBIVALCA 

29. člen 
(Znesek primerne porabe na prebivalca) 

(1) Znesek primerne porabe na prebivalca v Republiki Sloveniji za leto 2003 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) 
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določi v višini 85.948 tolarjev. 

(2) Znesek primerne porabe na prebivalca v Republiki Sloveniji za leto 2004 se v 
skladu z 20. členom zakona o financiranju občin določi v višini 89.902 tolarjev. 

7. RAZPOLAGANJE S SREDSTVI ZA PLAČE 

30. člen 
(Zaposlovanje, napredovanje in nagrajevanje zaposlenih) 

Neposredni uporabniki morajo izvajati politiko zaposlovanja, napredovanja in 
nagrajevanja zaposlenih tako, da s prevzemanjem obveznosti ne ustvarjajo 
primanjkljajev na postavkah, ki vsebujejo plačne konte. V nasprotnem primeru so 
dolžni pokriti primanjkljaj v okviru svojega finančnega načrta oziroma finančnega 
načrta predlagatelja, upoštevaje omejitve iz 10., 11. in 12. člena tega zakona. 

31. člen 
(Izplačevanje plač po višjih količnikih) 

(1) Neposredni uporabniki lahko v letu 2003 iz sredstev za plače izplačujejo plače 
po: 
1. prvem odstavku 65. člena zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, 

št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91 -I, 4/93, 18/94, 41/94, 70/97, 87/97 in 38/99; v 
nadaljnjem besedilu: ZDDO), 

2. 94. členu zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/98) in 
3. 63. členu zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 49/98, 66/98 in 56/99) 
le tistim zaposlenim, ki so razporejeni na delovna mesta, za katera je bil določen 

višji količnik na podlagi veljavnih pravilnikov o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest do 1. januarja 2002. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko tudi po uveljavitvi tega zakona določi 
plača po prvem odstavku 65. člena ZDDO na delovnih mestih, na katerih delavci 
sklenejo delovno razmerje na podlagi tretjega odstavka 8. člena ZDDO in na 
delovnih mestih predstojnikov organov v sestavi in vladnih služb, ki skladno z 
zakonom o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) nadaljujejo z delom kot 
uradniki. 

32. člen 
(Prerazporejanje pravic porabe za nove zaposlitve pri Generalštabu slovenske 

vojske) 

(1) Plače novozaposlenih delavcev v Generalštabu slovenske vojske se izplačujejo v 
breme postavke 5866-Plače. 

(2) Zagotovljene pravice porabe na postavki 3504 - Plače-nove zaposlitve pri 
Generalštabu slovenske vojske, ki vključujejo sredstva za plače novozaposlenih od 
1. januarja 2003 dalje in sredstva za realizacijo programa prerazporeditve 
zaposlenih iz Carinske uprave Republike Slovenije v višini 1.000,000.000 tolarjev, 
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se prerazporejajo na proračunsko postavko 5866 v višini nastalih obveznosti za 
novozaposlene delavce od 1. januarja 2003 dalje. 

(3) V primeru, da v letu 2003 ne bo realiziran program prerazporeditve zaposlenih iz 
Carinske uprave Republike Slovenije v Generalštab slovenske vojske, se 
zagotovljene pravice porabe za ta namen v višini do 1.000,000.000 tolarjev 
prerazporedijo s postavke 3504 na postavko 3096-Plače pri Carinski upravi 
Republike Slovenije. 

8. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 

33. člen 
(Izvajanje zakona o javnih skladih) 

(1) Ne glede na določbo drugega odstavka 43. člena zakona o javnih skladih 
(Uradni list RS, št. 22/00; v nadaljnjem besedilu: ZJS) se, do nove sistemske 
ureditve financiranja javnih skladov, sredstva za delo javnega finančnega sklada in 
javnega nepremičninskega sklada, katerega ustanovitelj je država ali občina, 
zagotavljajo iz: 
1. prejemkov od upravljanja namenskega premoženja sklada, ki se v skladu z 

odločitvijo ustanovitelja enkrat ali večkrat na leto prenesejo iz denarnega računa 
za namensko premoženje, pdprtega v skladu z 32. členom ZJS, na denarni račun 
za vplačila in izplačila sredstev za delo in 

2. plačil za opravljene storitve in drugih prejemkov iz dejavnosti javnega sklada. 

(2) Določbe 44. člena ZJS veljajo v primeru javnega finančnega sklada in javnega 
nepremičninskega sklada, katerega ustanovitelj je država ali občina, kolikor prejemki 
iz prejšnjega odstavka ne zadoščajo za zagotavljanje sredstev za delo, in če 
ustanovitelj tako odloči. 

34. člen 
(Uporaba sredstev iz naslova premije v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi) 

Ne glede na določbo petega odstavka 21. člena zakona o nacionalni stanovanjski 
varčevalni shemi (Uradni list RS, št. 86/00 in 79/01 - odi. US) lahko Stanovanjski 
sklad RS, javni sklad, v letu 2003 in 2004 zadrži sredstva, ki jih v primeru odstopa 
varčevalca od pogodbe o varčevanju v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi 
dobi vrnjena in jih nameni za izplačila upravičencem v nacionalni stanovanjski 
varčevalni shemi in sicer do razlike med potrebnimi sredstvi za izplačilo premij v 
tekočem letu in med obsegom v proračunu tekočega leta, za ta namen zagotovljenih 
sredstev. 

35. člen 
(Posebni računi z ničelnim stanjem) 

Neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov imajo lahko, 
do nove sistemske ureditve, na način določen s predpisom ministra, pristojnega za 
finance, pri izbranih poslovnih bankah odprte posebne račune z ničelnim stanjem, 
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preko katerih opravljajo dvige gotovine. 

36. člen 
(Veljavnost zakonov in podzakonskih predpisov) 

(1) S 1.-januarjem 2003 prenehajo veljati določbe zakona o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (Uradni list RS, št. 32/01 in 64/02), ki se 
nanašajo na leto 2003. 

37. člen 
(Uveljavitev tega zakona) 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporablja pa se od 1. januarja 2003. 
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Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 DOPOLNITVI 

STANOVANJSKEGA ZAKONA (SZ-E) 

- druga obravnava - EPA 1031 - II 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVM ZBOR 

Odbor za infrastrukturo in okolje 

Številka: 805-01/90-3/149 EPA 1031-11 
Ljubljana, 4.12.2002 

Odbor za infrastrukturo in okolje na podlagi 42. in 128. člena poslovnika državnega 
zbora daje kot matično delovno telo naslednje 

) POROČILO 
k predlogu zakona o dopolnitvi stanovanjskega zakona (SZ-E) 

- druga obravnava 

Odbor Državnega zbora za infrastrukturo in okolje je na 36. seji dne 3 12.2002 
opravil drugo obravnavo predloga zakona o dopolnitvi stanovanjskega zakona, ki ga 
je Državnemu zboru Republike Slovenije v zakonodajni postopek predložil poslanec 
Roman Jakič 1. decembra 2000. Predlagatelj zakona je predlagal, da ga Državni 
zbor obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. Vendar pa je Kolegij 
predsednika Državnega zbora Republike Slovenije na seji dne 16.7.2002 sprejel 
odločitev, da se predlog zakona obravnava po rednem postopku 

Na seji odbora so poleg predstavnikov predlagatelja zakona in Zakonodajno-pravne 
službe Državnega zbora sodelovali še predstavniki Ministrstva za okolje prostor in 
energijo 

K predloženemu zakonu je pisno mnenje podal že Sekretariat Državnega zbora za 
zakonodajo in pravne zadeve dne 24.8.2000 ter dodatno tudi Zakonodajno-pravna 
služba Državnega zbora. 
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Odbor je bil seznanjen tudi z mnenjem Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona 
o dopolnitvi stanovanjskega zakona z dne 27.7.2000, novo mnenje vlade pa odbor v 
času obravnave tega zakona na seji še ni prejel. 

K predloženemu zakonu je vložila amandma k 1. členu Poslanska skupina Stranke 
mladih Slovenje. 

Predlagatelj zakona Roman Jakič je v okviru dopolnilne obrazložitve k posameznim 
členom predloga zakona povedal, da je predlog zakona vložil v času, ko je Vlada 
Republike Slovenije sprejela nacionalno stanovanjsko varčevalno shemo, kar je 
zahtevalo povečanje ponudbe stanovanj, s tem v zvezi pa tudi povečanje ponudbe 
komunalno opremljenih stavbnih zemljišč. Eden od možnih ukrepov se je v tistem 
času videl v dopolnilni dejavnosti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije tako, 
da se mu omogoči investitorstvo stanovanjske gradnje in po dogovoru z občino tudi 
določene naloge gospodarjenja s stavbnimi zemljišči. Ker pa je bil v letu 2000 sprejet 
zakon o javnih skladih, ki je zagotovil sistemsko možnost investitorstva ter 
zadolževanja Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije, ki v skladu s tem 
zakonom nadaljuje z delom kot javni sklad, ni več potrebe za dopolnjevanje 
stanovanjskega zakona. Poleg tega je v redni zakonodajni postopek predložen 
predlog novega stanovanjskega zakona, ki bo urejal tudi navedeno problematiko. 

Glede na mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora in mnenje 
predlagatelja zakona je Odbor za infrastrukturo in okolje na podlagi drugega 
odstavka 128. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP: 

Predlog zakona o dopolnitvi stanovanjskega zakona (SZ-E) ni primeren za 
nadaljnjo obravnavo. 

Slavica Andoljšek, univ.dipl.inž.arh., I.r. Branko Jane, l.r. 
podsekretarka Državnega zbora RS predsednik 
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NAROČILNICA 

| Ime in priimek:   

i Naslov:  

■ Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:  

I Davčna številka:  

| NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

i Datum:   

■ 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 (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno, 
i  



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 (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa -TRR: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi Zakona o 
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. RS, 
št.89/98) 
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