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za njeno dograditev in razvoj. Potreba po dograditvi in razvoju
slovenske železniške infrastrukture se kaže tudi v tem, da je
železniški promet okolju prijaznejši kot nekatere druge vrste
prometa. Razvoj okolju prijaznejših vrst prometa, pa ustvarja
tudi življenju prijaznejše bivalno okolje. Z navedenimi dejstvi so
določene izredne potrebe države in s tem pogoj za sprejem
zakona po hitrem postopku, ki ga določa poslovnik državnega
zbora v svojem 201. členu.

Vlada Republike Slovenije je na 99. seji dne 4. marca 1999
določa besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI SLOVENSKIH ŽELEZNIC,
D.D., IZ NASLOVA POSOJIL, NAJETIH ZA FINANCIRANJE
DOLOČENIH DEL ZA POSODOBITEV IN RAZVOJ
SLOVENSKE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE,

Ker je mogoče izvajanje opredeljenih investicijskih del
Nacionalnega programa razvoja slovenske železniške
infrastrukture zagotoviti le s posojili, za katera da poroštvo
država, je hitri postopek za sprejem Zakona o poroštvu
Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d.,
iz naslova posojil, najetih za financiranje določenih del za
posodobitev in razvoj slovenske železniške infrastrukture,
utemeljen.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s
predlogom, da se obravnava na 12. seji Državnega zbora
Republike Slovenije.
Javno podjetje Slovenske železnice, d.d., ki je formalno lastnik
slovenske železniške infrastrukture, je v 100 % lasti države.
Država mora preko svojega podjetja zagotoviti posodobitev in
razvoj slovenske železniške infrastrukture. Mednarodne
obveznosti države, ki izvirajo iz podpisanih mednarodnih
pogodb so rokovno določene. Kršitev teh rokov, ki bi nastala
zaradi finančne nezmožnosti uresničitve rekonstrukcij in
razvoja slovenske železniške infrastrukture, bi imela velike
posledice na mednarodni ugled države. Vključevanje v
mednarodne blagovne tokove je možno le, če so podani pogoji
blagovnega pretoka. Eden od temeljnih pogojev urejenega
blagovnega pretoka je tudi normalno obratovanje železniške
infrastrukture. To pa je nemogoče, če ni zagotovljenih sredstev
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Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze,
- dr. Slavko HANŽEL, državni sekretar v Ministrstvu za promet
in zveze.
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Slovenske železnice (Ur.l.RS, št.: 71/93) določa, da železniško
infrastrukturo upravlja javno podjetje Slovenske železnice, d.d.
To pomeni, da bi moralo javno podjetje Slovenske železnice, d.d.,
izvajati gradnjo, modernizacijo in vzdrževanje železniške
infrastrukture v obsegu, kot je določen v Nacionalnem programu
razvoja slovenske železniške infrastrukture.

1.OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA
SPREJEM ZAKONA
Republika Slovenija je sklenila Sporazum med Evropsko
gospodarsko skupnostjo in Republiko Slovenijo na področju
prometa, (Uradni list RS, št. 47/93), s katerim se je zavezala, da
bo razvijala prometno infrastrukturo, ki je ključnega pomena za
razvoj prometa na ozemlju Republike Slovenije in čez njega. Na
področju železniške infrastrukture je poseben poudarek dan
razvoju prog Jesenice - Dobova z odcepom do Sežane in
Ljubljana - Maribor čez Zidani Most in Celje.

2. CILJI IN PREDLAGANE REŠITVE
ZAKONA

Republika Slovenija je dolžna izpolnjevati svoje obveznosti obnove
in razvoja železniškega omrežja, kar posredno pomeni
zagotavljanje varnih in učinkovitih prevoznih storitev, tudi na
podlagi drugih mednarodnih sporazumov oz. aktov, kot so:

Cilj predlaganega zakona je zagotoviti osnove za povečanje
konkurenčne sposobnosti železnice do drugih - predvsem
cestnih prevoznikov. To je mogoče le z zagotovitvijo potrebnih
finančnih sredstev za nemoteno izvajanje investicijskih del na
področju slovenske železniške infrastrukture skladno z
opredelitvami v Nacionalnem programu razvoja slovenske
železniške infrastrukture. To bo pripomoglo k liberalizaciji
transportnega trga, omogočilo tehnološko in tehnično enotnost
slovenskega z evropskim železniškim omrežjem, kar posredno
pomeni izpolnitev zahtev domačega gospodarstva. Le s
kakovostnimi prevoznimi storitvami in temu primerno železniško
infrastrukturo se bo lahko Slovenija vključila v enotni evropski
transportni trg.

- Evropski sporazum o najpomembnejših mednarodnih
železniških progah (Ur.l. SFRJ, št. 11/89),
- Evropski sporazum o pomembnejših progah mednarodnega
kombiniranega transporta in pripadajočih napravah (Ur.l. RS, št.
16/94),
- Deklaracija o panevropskem prometu (Kreta 1994 in Helsinki
1997), ki določajo smeri poteka pomembnih evropskih
železniških povezav in minimalne tehnične parametre, ki jih
morajo te izpolnjevati.

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Nacionalni program
razvoja slovenske železniške infrastrukture (Uradni list RS, št.13/
96). Program časovno opredeljuje obnovo, rekonstrukcijo,
modernizacijo in vlaganje v slovensko železniško infrastrukturo.
Opredeljena je tudi obveznost proračuna, da zagotovi potrebna
sredstva za te namene. V proračunih za letošnje in naslednja leta
vseh potrebnih sredstev ne bo mogoče zagotoviti. Zato jih bo
država zagotovila z zakonom o poroštvu. Odplačila bodo zapadala
postopoma do leta 2012.

Državni zbor Republike Slovenije je s sprejetjem Nacionalnega
programa razvoja slovenske železniške infrastrukture (Uradni
list RS, št.13/96) zavezal nosilce programa za njegovo realizacijo.
Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture
se izvaja, vendar časovno in po obsegu ne tako, kot je predvideno,
to pa zaradi preskromnega zagotavljanja proračunskih sredstev.
Pri izvedbi teh del gre za posodabljanje in razvoj slovenske
železniške infrastrukture ter njeno prilagoditev tehničnim in
varnostnim standardom, kar je nujno potrebno za razvoj našega
gospodarstva in uspešno vključevanje v evropsko železniško
omrežje. Do zdaj je bil program realiziran približno 30-odstotno,
kar je bistveno premalo za zagotavljanje kakovostnih transportnih
storitev in s tem uspešno uveljavljanje železnic na transportnem
trgu. Slovenske železnice imajo trenutno 17 odločb Prometnega
inšpektorata RS, ki jim nalagajo takojšnjo odpravo pomanjkljivosti.
Vrednost del, ki bi omogočila vzpostavitev stanja, kot ga zahteva
PIRŠ, je najmanj 900 mio SIT. V proračunu za leto 1999 so na tej
postavki (6407-Odprava odločb PIRŠ) določena sredstva v višini
30 mio SIT. Posebno pereče je tudi stanje železniških predorov,
od katerih jih kar nekaj zahteva popolno sanacijo, saj se v njih
podira obok predorske cevi. Predor Karavanke je le eden od
primerov, a toliko bolj pereč, saj skozenj poteka ves železniški
promet na osi severozahod - jugovzhod.

V prilogi 1 je prikazan okviren popis investicijskih del potrebnih za
posodobitev in razvoj slovenske železniške infrastrukture (skupaj
s potrebnimi sredstvi za realizacijo), ki jih obravnava Nacionalni
program razvoja slovenske železniške infrastrukture, katerih pa
zaradi pomanjkanja sredstev ni možno izvesti. Izvedba bo možna
le s pomočjo posojil, za katere je pripravljen ta Predlog zakona o
poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic,
d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje določenih del za
posodobitev in razvoj slovenske železniške infrastrukture.
Predvidena dinamika črpanja posojil je prav tako v prilogi 1.
Anuitetni načrt za najeta posojila je prikazan v prilogi 2.

Javno podjetje Slovenske železnice, d.d., prevoznik potnikov in
blaga ter upravljavec železniške infrastrukture, je pravni subjekt
v 100-odstotni lasti države in je lastnik slovenske železniške
infrastrukture. Lastnik javnega podjetja, ki je ustanovljeno zaradi
zagotavljanja javnih dobrin, ima pri njegovem upravljanju posebne
pravice in dolžnosti, kot to določa Zakon o gospodarskih javnih
službah (Ur.l.RS št. 32/93). Zagotavljati mora normalne razmere
za opravljanje dejavnosti in za zagotavljanje javnih dobrin, zaradi
katerih je bilo javno podjetje ustanovljeno. Zakon o načinu
financiranja in organiziranja prometa na obstoječi železniški mreži
ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja
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3. FINANČNE POSLEDICE
Sredstva za odplačilo najetih posojil bo zagotavljalo javno podjetje
Slovenske železnice, d.d., kot posojilojemalec. Finančne posledice
po tem zakonu bi prizadele republiški proračun, le če bi prišlo do
unovčenja garancije po predlaganem zakonu o poroštvu.
Poroštvena pogodba, ki jo bo na podlagi sklepa Vlade RS podpisal
finančni minister, bo določala načine in pogoje regresiranja terjatev,
ki bi nastale v razmerju med državo in javnim podjetjem SŽ, d.d,
če bi posojilodajalec zahteval od poroka (države) izpolnitev
obveznosti, ki jih nebi mogel izterjati od dolžnika.
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- poroštveni potencial posojilojemalec lahko izčrpa najkasneje
do leta 2002,
- obrestna mera največ TOM + 6 %,
- v času moratorija se obresti pripisujejo h glavnici,
- posojilo se po moratoriju skupaj z obrestmi odplačuje v polletnih
obrokih,
- vsi stroški, povezani s pripravo in odobritvijo posameznega
posojila, ne smejo presegati 0,5 odstotka vrednosti glavnice
posojila.

BESEDILO ČLENOV
1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Slovenskih
železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih pri domačih bankah za
financiranje določenih del za gradnjo, posodobitev in razvoj
slovenske železniške infrastrukture.

3. člen
2. člen

Poroštvene pogodbe v imenu in za račun Republike Slovenije
sklene minister, pristojen za finance, na podlagi sklepa Vlade
Republike Slovenije.

Poroštvo iz prejšnjega odstavka se daje za glavnice, obresti in
stroške posojil, katerih skupna višina glavnic ne presega
33.181.230.000,00 SIT pod naslednjimi pogoji:

4. člen

- rok odplačila posojila je najmanj 10 let z vključenim moratorijem
najmanj 3 leta za odplačilo glavnice,

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

OBRAZLOŽITEV:

podlagi zakonskega pooblastila in sklepa Vlade RS podpisal minister, bo določala pogoje pod katerimi je mogoče zahtevati
izpolnitev poroštva in pogoje ter način regresiranja porokovih
terjatev do dolžnika.

1.člen opredeljuje posojilojemalca, ki mu Republika Slovenija daje
poroštvo in namen porabe posojil, za katera je dano poroštvo.
2. člen določa višino glavnice posojil, za katera je dano poroštvo
in pogoje za najetje posojil.

4. člen takojšnja veljavnost zakona je utemeljena z izrednimi
potrebami države.

3. člen kot pristojnega za podpis pogodb o poroštvu določa
ministra, pristojnega za finance. Poroštvena pogodba, ki jo bo na

16. marec 1999

5

poročevalec, št. 15

PRILOGA 1
Popis del, ki bodo izvedena na osnovi najetih posojil ter za to potrebnih sredstev:
r-,.; .;..w
Zap.! ■%$;:
Potrebna sredstva
:,
frrr\
mm Investicijska dela
•k (mio SIT)
j—, ' Remonti prog, z delnimi sanacijami spodnjega ustroja prog, ki ležijo na
13.968,90
smereh koridorjev V. in X.
Obnova vozne mreže, daljinska kontrola stikal vozne mreže in obnova
1.613,81
elektronapajalnih postaj na progah, ki ležijo v smereh koridorjev V. in
i
X.
Modernizacija
signalnovarnostnih
naprav
s
potrebnimi
7.139,69
ns rekonstrukcijami postaj in prog, ki ležijo v smereh V. in X. koridorja
'mm Povečanje kapacitet proge Divača - Koper; gradnja drugega tira -1. faza
5.000,00
Dopolnitev telekomunikacijskega in informacijskega sistema za
1.056,37
IH omrežje SŽ
1.432,24
9$iK Rekonstrukcija postaj, ki ležijo na progah v smereh koridorjev V. in X.
Obnova objektov spodnjega ustroja na progah v smereh V. in X.
1.320,22
ifel
Koridorja
Odprava nivojskih cestnih prehodov na progah v smereh V. in X.
1.650,00
H Koridorja
•SKUPAJ: HMPi i

Predvidena dinamika Črpanja posojil:

1999
2000
2001
2002
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iviiMlMii
9.290.744.400,00
10.949.805.900,00
7.963.495.200,00
4.977.184.500,00
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PRILOGA 2

Anuitetni načrt za najeta posojila

30.09.99
TOM-6 %
10 let
3 leta
7 let
polletno skupaj z obrestmi
0,25 %
0,2 %
0,5 % od vrednosti kredita

Začetek črpanja kredita:
Obrestna mera:
Doba odplačila z vključenim moratorijem:
Moratorij:
Odplačilna doba:
Odplačilo glavnice:
provizija za posojilo (enkratno)
provizija od nečrpanega dela kredita
Provizija za dano poroštvo države:
V času moratorija se obresti pripisujejo h glavnici

pS[

1|

i?

imkfr'-: ;
1999
139.237.683
2000
747.715.258
2001
1.438.725.980
2002
1.422.772.990
2003
5.438.066.460
2004
5.438.066.460
2005
5.438.066.460
2006
5.438.066.460
2007
5.438.066.460
2008
5.438.066.460
2009
5.438.066.460
i SKUPAJ::: ) 138.066:465.200 .
748.451.911
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2.219.732.235
1.892.494.855
1.560.826.417
1.233.080.750
904.196.922
576.014.313
246.201.634
.8:632.547.126

7

Lf*v ri
23.115.889
42.366.043
21.853.603
7.440.940
✓

162.353.572
790.081.301
1,460.579.583
1.430.213.930
7.657.798.695
7.330.561.315
6.998.892.877
6.671.147.210
6.342.263.382
6.014.080.773
5.684.268.074
150:542.240.7 H
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Predlog zakona o

PRORAČUNIH

(ZPro)

- EPA 736 - II - prva obravnava

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 99. seji dne 4/3-1999 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O PRORAČUNIH,

- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milan M. CVIKL, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Marija JANC, državna sekretarka v Ministrstvu za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance,
- Valter REŠČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance.

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

4. 3. 1999

PREDLOG ZAKONA O PRORAČUNIH - prva obravnava
I. UVOD
1 OCENA STANJA
1.1

Reforma upravljanja z javnimi financami v Republiki Sloveniji

Zaradi povečanja konkurenčne sposobnosti gospodarstva ob vstopanju v evropske in svetovne
povezave se zahteva izvedba reforme upravljanja javnih financ. Cilj te reforme je zmanjševanje
obsega javne porabe v bruto družbenem proizvodu in sprememba strukture javnofinančnih,
predvsem pa proračunskih odhodkov, kar je neposredno povezano s strukturnimi reformami na
socialnem in ekonomskem področju.
t '
Zato ukrepi ekonomske politike in strukturnih reform iz Proračunskega memoranduma Vlade
Republike Slovenije za leto 1999 zasledujejo uresničitev naslednjih javnofinančnih ciljev kot
usmeritev, ki vodijo reformo javnih financ v naši državi:
postopno zmanjševanje deleža javnofinančnih izdatkov v bruto družbenem proizvodu in
posledično zmanjšanje vloge države v prerazporeditvi narodnega dohodka;
čim bolj nedeficitarno financiranje javne porabe;
prestrukturiranje javnofinančnih izdatkov z namenom zmanjšanja pritiska na proračun;
izboljšanje postopkov priprave, izvajanja, spremljanja in kontrole javnofinančnih izdatkov in
povečanje predvidljivosti in stabilnosti javnofinančne porabe z uvedbo dolgoročnega
programiranja in skrbjo za dolgoročno uravnoteženost javnih financ in
povečanje učinkovitosti izvajanja proračuna.
Navedeni cilji zahtevajo povečanje učinkovitosti upravljanja celotnih javnih financ v državi. To
je mogoče doseči z ekonomskimi ukrepi in strukturnimi reformami, ki vodijo k zmanjšanju javne
porabe, z racionalnejšo oziroma gospodarnejšo porabo sredstev in zniževanjem stroškov delovanja
neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, t. j .javne
uprave v naši državi, ter učinkovitejšim upravljanjem javnih financ kot celote.
Učinkovitejše upravljanje javnih financ je mogoče doseči samo z reformo sistema javnega
financiranja, ki na enoten in celovit način ureja vse nosilce javnih financ in zajema vse elemente
sistema javnih financ in omogoča njegovo optimalno delovanje. To bo omogočilo učinkovitejše
upravljanje javnih financ kot celote in bolj usklajeno upravljanje proračuna, sredstev
zunajproračunskih skladov in sredstev javnih zavodov ter agencij. Nadalje bo to vodilo k večji
preglednosti postopkov in porabe javnofinančnih sredstev, prispevalo k lažjemu nadzoru nad
porabo ter tako zagotavljalo zakonito, gospodarnejšo in smotrnejšo uporabo javnofinančnih
sredstev. Posledično to omogoča zmanjševanje celotnih odhodkov javnega sektoija.
Tem prizadevanjem se pridružuje potreba po tesnejšem sodelovanju v mednarodnih organizacijah,
kot je Mednarodni denarni sklad, in izzivi vključevanja v Evropsko unijo. Oboje zahteva določene
prilagoditve slovenske zakonodaje pri metodologiji spremljanja javnih financ, celotnem sistemu
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c
javnih financ in makroekonomskih kazalcih v državi.
- Usklajenost z reformo javne uprave
Izhajajoč iz navedenega, je povečanje učinkovitosti upravljanja celotnih javnih financ v državi
mogoče doseči samo ob hkratnem povečevanju učinkovitosti javne uprave. Izboljšanje
učinkovitosti upravnih sistemov je poleg funkcionalne in strukturalne prilagoditve upravnih
sistemov v procesu približevanja Evropski uniji bistveni razlog in cilj za reformo javne uprave.
Prav tako je treba spremeniti načine in postopke dela in vodenja vjavni upravi skladno s spoznanji
doktrin novega javnega manedžmenta. Zato so temeljni cilji reforme javnih financ skladni z
usmeritvami reforme javne uprave, ki jo je zastavilo Ministrstvo za notranje zadeve. Med ključnimi
ciljnimi področji reforme javne uprave so opredeljeni tudi boljše izvajanje nalog in vzpostavitev
ustreznih nadzornih mehanizmov ter boljše uveljavljanje odgovornosti. Zniževanje stroškov,
predvsem pa bolj učinkovito, uspešno in kakovostno delovanje enot javne uprave je mogoče
doseči z notranjo reorganizacijo organizacij javne uprave, prenosom izvajanja funkcij državne
uprave na osebe javnega in zasebnega prava, ki poslujejo tudi po tržnih načelih, in uvajanjem
novih metod vodenja in upravljanja sredstev.
- Usklajenost z novo standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev
Prizadevanja Ministrstva za finance za enotnim urejanjem subjektov, ki so nosilci javnih financ,
so prav tako usklajena z novo standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev, ki jo je v avgustu
1998 sprejela Vlada Republike Slovenije z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
institucionalnih sektorjev (glej tabelo št. 2). Uredba seje začela uporabljati kot obvezen nacionalni
standard v uradnih in drugih administrativnih zbirkah podatkov s 1. 1. 1999 in njen pomen je v
povezavi z reformo javnih financ ta, da opredeljuje pojem države (in sicer države v najširšem
smislu). Tako sestavljajo institucionalni sektor države (General Government) kot enega izmed
temeljnih institucionalnih sektorjev v gospodarstvu države te enote: (i) centralne ravni države, (ii)
lokalne ravni države in (iii) skladi socialnega zavarovanja. Glede na to so enote centralne ravni
države sestavljene iz skupin, kot so: neposredni uporabniki državnega proračuna, državni skladi
in druge enote centralne ravni države (javni zavodi, agencije in druge enote). Enote lokalne ravni
države so: neposredni uporabniki proračunov občin, skladi lokalne ravni in druge enote lokalne
ravni države.
Tukaj naj omenimo še to, da obstaja na tem področju terminološka zmeda zaradi pomanjkanja
ustreznih izrazov v slovenskem jeziku za opis določenih pojmov in tako zakon o proračunih s
pojmom država enači samo Republiko Slovenijo (npr. državni organi, državni proračun, državno
premoženje). Ob tem je potrebno razlikovati še enote centralne ravni države in državo v širšem
pomenu, t. j. institucionalni sektor država (General Government). V predlogu zakona se
navedeni pojmi jasno vsebinsko razlikujejo.
1. 2

Veljavna zakonodaja, ki ureja sistem javnega financiranja

- Sistem proračunskega financiranja
Sistem proračunskega financiranja danes urejajo tile predpisi:
1. Ustava Republike Slovenije,
2. Zakon o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91-1,30/92, 52/92 - odločba
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US RS, 7/93 in 43 /93 - odločba US RS),
3. Zakon o izvrševanju proračuna (ZlPro) (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 87/97 - popravek in
34/98) in
4. Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94,45/97 - odločba US RS, 67/97 - odločba
US RS in 56/98).
Ustava ureja financiranjejavne porabe in v okviru tega državni proračun v poglavju javne finance,
ki zajema člene od 146 do 152. V tem poglavju ureja poleg proračuna tudi osnovne elemente
javnih financ z osnovami davčnega in monetarnega sistema ter nadzora javne porabe, ki so tako
pomembni, da jih je ustavodajalec uvrstil v ustavo. Institut proračuna obravnava ustava v 148.
členu, ki določa, da morajo biti vsi prihodki in izdatki države in lokalnih skupnosti za financiranje
javne porabe zajeti v njihovih proračunih. Prav tako določa, da če proračun ni sprejet do prvega
dne, ko ga je treba začeti izvrševati, se upravičenci, ki se financirajo iz proračuna, začasno
financirajo po prejšnjem proračunu. Tako so temeljna proračunska načela (enotnosti, popolnosti,
predhodne potrditve in periodičnosti proračuna) določena že v ustavi.
Z zakonom o financiranju javne porabe je urejeno financiranje funkcij, kijih v skladu z ustavo in
zakoni opravlja Republika Slovenija. Zakon določa temelje financiranja državnih organov in
postavlja glavna proračunska načela, ki jih je treba spoštovati tako pri načrtovanju proračuna kot
pri njegovem izvrševanju. V zakonu so poleg tega okvirno našteti prihodki proračuna Republike
Slovenije za financiranjejavne porabe, določen je način oblikovanja oziroma sestave proračuna,
opredeljene so pravice in obveznosti pri izvrševanju proračuna udeleženih subjektov, postavljene
so osnove zadolževanja države in urejena je rezerva proračuna.
ZlPro je v primerjavi z zakonom o financiranju javne porabe posebni zakon, vendar ima kljub
temu širok predmet urejanja. Zakon je bil zamišljen kot zakon, ki bi trajno urejal izvrševanje in
bi se letno spreminjal samo zaradi sprememb členov, ki so pogoj za izvršitev proračuna v
proračunskem obdobju. Vendar se je navedeni koncept v praksi spremenil, saj je letno
spreminjanje ZlPro vodilo k "odpiranju" celega zakona in njegovemu spreminjanju v posameznih
določilih pod vplivom različnih interesov ter dopolnjevanju z vsebinami, ki niso nujno predmet
zakona o izvrševanju proračuna.
Pomen zakona o financiranju občin je predvsem, da razmejuje prihodke iz naslova obveznih
dajatev med republiško in občinsko ravnijo, ureja zadolževanje občin in sistem finančne izravnave
občinam, ki z lastnimi viri ne dosegajo sredstev, ki bi jim zagotavljala izvajanje zakonskih funkcij,
in določa, da se za sistem proračunskega financiranja uporabljajo enaka načela kot za republiški
proračun: načelo proračunske enotnosti in popolnosti, sestava pročuna, vodenje poslovnih knjig,
javna naročila in podobno.
- Sistem financiranja javnofinančnih odhodkov
Poleg navedenih zakonov, ki urejejo proračunsko financiranje na občinski in republiški ravni, so
na področje javnega financiranja posegli tudi številni drugi zakoni. Sedanja ureditev tega področja
je predvsem posledica zgodovine urejanja tega področja v času socialistične družbenopolitične
ureditve naše države, kjer je s slabitvijo neposredne vloge države v gospodarstvu in pri
zagotavljanju družbenih potreb prišlo do izločitve izvajanja javnih funkcij iz sistema državne
uprave in s tem do pridobitve statusa samostojne pravne osebe, ki lahko nastopa v pravnem
prometu v svojem imenu in za svoj račun in je lahko samostojni nosilec pravic in obveznosti.
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Posledica tega je bila izločitev teh organizacij iz sistema neposrednega financiranja iz državnega
ali občinskega proračuna in vzpostavitev financiranja mimo proračuna s samostojnimi viri
financiranja, ki niso zajeti v proračunu, kar je omogočilo večjo finančno in s tem dejansko
samostojnost in neodvisnost delovanja teh subjektov. Enovita ureditev financiranja javne porabe
je bila prekinjena z organizacijsko in funkcionalno drobitvijo institucije države na samoupravne
interesne skupnosti in pozneje na javne zavode ter z ustanavljanjem številnih skladov in agencij
po ustanovitvi samostojne države, ki izvajajo funkcije in naloge države oziroma državne uprave.
Z razdrobljenostjo institucije države v funkcionalnem in strukturnem smislu na različne pravno
samostojne enote, ki so v našem pravnem sistemu z različnih vidikov (npr. delovnopravna
razmeija, plačni sistem zaposlenih, računovodski sistem in sistem financiranja) različno
obravnavane, je prišlo do razdrobljenosti, nepreglednosti in delne neobvladljivosti sistema javnih
financ kot celote na način, kot je predstavljen spodaj:
1.

Tako zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju ustanavljata Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije in med drugim določata način financiranja obeh skladov socialnega zavarovanja. Kot
osnovni viri financiranja skladov so zamišljeni obvezni namenski prispevki, ki so prihodki obeh zavodov, ne
da bi bili pred tem zajeti v proračunu. Kot je znano, izvirni prihodki ZPIZ-a že nekaj let ne zadoščajo za
pokritje njegovih obveznosti.

2.

Zakon o zavodih, predvsem pa številni področni zakoni (npr. zakon o socialnem varstvu, zakon o zdravstveni
dejavnosti, zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, zakon o financiranju vzgoje in
izobraževanja, zakon o raziskovalni dejavnosti) določajo merila za ustanavljanje in način ter vire financiranja
javnih zavodov na posameznih področjih družbenih dejavnosti.

3.

Številni posebni in področni zakoni ter podzakonski predpisi neposredno ustanavljajo zunajproračunske sklade
in agencije, določajo statusne značilnosti posameznih skladov in agencij in opredeljujejo finančne elemente.
Na tej podlagi lahko skladi in agencije samostojno pridobivajo in porabljajo finančna sredstva, država oziroma
vlada kot ustanovitelj pa daje soglasje k finančnemu načrtu, programu dela in zaključnemu računu, s čimer
ohranja nadzor nad njihovim poslovanjem. Režim financiranja je od sklada do sklada drugačen inje odvisen
predvsem od funkcije in nalog sklada. Ker številni med njimi izvajajo naloge, ki so pravzaprav izvorno
državne, in ker je namen delovanja teh pravnih subjektov nedobičkonosen, večina skladov in agencij pridobiva
sredstva za delo po pogodbi iz proračuna. Pravni naslov za pridobitev sredstev je med skladi različen. Skladi
prav tako prodajajo svoje storitve in blago na trgu, nekateri pa imajo prihodke, ki so glede na vrsto prihodka
izvorni prihodek proračuna in bi morali biti vplačani v proračun kot njegov izvirni prihodek (npr. prihodki
od prodaje državnega premoženja, obvezne dajatve v obliki prispevkov, koncesij).

4.

Zakon o gospodarskih javnih službah med drugim ureja tudi javni gospodarski zavod in javno podjetje kot
obliki v katerih se zagotavljajo javne službe, in določa, da vodita računovodstvo po načelih, ki veljajo za
gospodarske družbe, in ne po zakonu o računovodstvu, ki se uporablja za državo v najširšem pomenu besede.

Opisano stanje pri urejanju javnofinančnih odhodkov je privedlo do tega, da so vprašanja
financiranja, priprave finančnih načrtov in zaključnih računov, računovodskega poslovanja,
poročanja, zadolževanja in plasiranja likvidnostnih sredstev neenotno, predvsem pa nepregledno
urejena. Zaradi številčnosti zakonov in razdrobljenosti materije so omenjeni segmenti, ki naj bi
sestavljali konsistenten sistem javnih financ, delno urejeni v predpisih, s katerimi so te pravne
osebe ustanovljene.
Prvi koraki k poenotenju omenjenih elementov, vezanih na širši krog oseb javnega prava, so bili
narejeni z določbami ZEPro, ki ureja te vsebine:
1. predložitev finančnih načrtov ZPIZ-a, ZZZS, skladov in agencij, katerih ustanoviteljica je
država, Državnemu zboru ob obravnavi državnega proračuna;
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2. temelje finančnega načrtovanja in upravljanja denarnih sredstev države v zvezi s plasmajem
likvidnih sredstev med proračunom in zgoraj naštetimi pravnimi osebami in
3. zadolževanje oseb javnega sektorja in dajanje poroštev tem osebam na način, ki ga določi
Ministrstvo za finance oziroma vlada.
Ureditev pravnih oseb države v širšem pomenu sta na področju upravljanja javnofinančnih
izdatkov nadgradila še dva že veljavna zakona, in sicer zakon o Računskem sodišču Republike
Slovenije in zakon o javnih naročilih. Oba sistemska zakona vsak na svojem področju enotno za
vse osebe javnega prava urejata nadziranje porabe sredstev javnih financ oziroma ravnanje pri
oddaji javnih naročil.
Druga navedena vprašanja so ostala neurejena in njihova ureditev v smislu poenotenja je predmet
reforme upravljanja javnih financ in tega zakona in naj bi zaokrožila ureditev enot
institucionalnega sektorja države z vidika finančnega poslovanja.
1.3

Vsebinski elementi reforme upravljanja z javnimi financami

Učinkovito medsebojno povezano delovanje vseh segmentov javnih financ vodi do izboljšanja
kakovosti pri načrtovanju prihodkov in odhodkov proračuna oziroma finančnih načrtov pravnih
oseb države v širšem pomenu, upravljanju proračuna oz. finančnih načrtov in v okviru tega
njegovem prilagajanju spremenjenim gopodarskim razmeram in likvidnostnim možnostim
proračuna. Hkrati to izboljša kakovost upravljanja denarnih sredstev vseh oseb, ki so vključene
v enotni zakladniški račun, in krepi nadzor nad porabo javnofinančnih sredstev.
Zato je treba pri reformi javnega financiranja zaradi učinkovitejšega upravljanja javnih financ
vzpostaviti oziroma nadgraditi te segmente sistema javnih financ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

pravnoformalni in institucionalni okvir;
nove klasifikacije javnofinačnih prihodkov in odhodkov;
sistem enotnega zakladniškega računa (Treasury Single Account);
enotni računovodski sistem, temelječ na enotni glavni knjigi (Treasury General Ledger);
izvajanje, evidentiranje in nadzorovanje javnofinančnih tokov;
računalniška oz. informacijska podpora;
notranji nadzor in
vzpostavitev računa potrebnih statistik na makroekonomski oziroma državni ravni.

Za dosego zastavljenih ciljev je treba najprej vzpostaviti ustrezne pravne podlage, ki urejajo te
vsebine. Zato je pripravljen novi zakon o proračunih, ki bo celovito uredil oziroma postavil temelje
za nadajlnje urejanje vseh segmentov, ki spadajo v financiranjejavne porabe v Republiki Sloveniji.
Enotni računovodski sistem bo zagotovil vodenje enotne glavne knjige oseb javnega prava v
sektoiju države (v širšem pomenu te besede, t. j. brez javnih podjetij in javnih gospodarskih
zavodov) in vseh njihovih transakcij ter zagotavljal vse potrebne podatke na tem področju.
Neposredno s tem je povezan sistem enotnega zakladniškega računa, ki mora biti odprt pri Banki
Slovenije. Vanj bodo vključeni vsi neposredni uporabniki državnega proračuna in Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
Pri Banki Slovenije bodo imele po novem odprte račune tudi občine, in sicer s posebnim statusom,
ki omogoča samostojnost pri upravljanju denarnih sredstev in razpolaganju z njimi.
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Spremenjen bo sistem izvajanja, evidentiranja in nadzorovanjajavnofinančnih denarnih tokov oz.
operacij plačilnega prometa vseh oseb javnega prava pod nadzorom Ministrstva za finance. Tako
bo mogoče imeti sprotne in popolne informacije o obsegu, namenu in vrsti transakcij teh
subjektov.
Za dosego navedenega je treba vzpostaviti enoten informacijski sistem, ki podpira finančno
poslovanje vseh oseb javnega prava v državi, ki so oziroma bodo vključene v enotni zakladniški
sistem, in ki bo tako ne samo metodološko, ampak tudi tehnološko poenotil in združil vse
elemente, potrebne za učinkovito upravljanje javnofinančnih odhodkov. To bo mogoče doseči z
nadgraditvijo računalniške programske opreme MFERAC, ki omogoča računalniško spremljanje
izvrševanja proračuna, vodenje poslovnih knjig in izvajanje drugih operacij računovodstva, ter
njegovo postopno uporabo pri vseh neposrednih uporabnikih državnega proračuna. Prav tako bo
pri nadaljnjem razvoju MFERAC-a dan poudarek na njegovi boljši analitski in drugačni podpori
pri izvajanju makorekonomskih in drugih analiz.
1.4

Postavitev pravnega okvira refome upravljanja z javnimi financami

Za izvedbo reforme upravljanja javnih financ je treba zgraditi sistem javnofinančnega prava, ki bo
celovit in konsistenten pravnoinstitucionalni okvir in podlaga za nadaljnje urejanje sistema javnih
financ. Ta zakonodaja mora veljati za osebe javnega prava, ki so uvrščene v institucionalni sektor
države, t. j. država v širšem pomenu (za neposredne in posredne uporabnike državnega in
občinskih proračunov), v določenem delu pa tudi za pravne osebe, ki so zajete v pojmu javni
sektor.
Za dosego navedenega so pripravljeni trije sistemski zakoni:
1.
zakon o proračunih,
2.
zakon o računovodstvu,
3.
zakon o javnih skladih in
določeni podzakonski predpisi. Vsi predpisi so med seboj usklajeni in so konsistentna podlaga ter
okvir za urejanje naštetih vsebin.
Med navedenimi predpisi je nedvomno osrednji predlog zakona o proračunih, predvsem zaradi
širokega obsega predmeta urejanja v zakonu in segmentiranega urejanja neposrednih in posrednih
uporabnikov proračuna glede na njihove posebnosti, ki izhajajo iz njihovega statusnega položaja.

2 RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Razloge za izdajo zakona lahko na kratko strnemo v:
1. makroekonomske razloge, ki narekujejo izvedbo reforme upravljanja javnih financ, in
2. pravne razloge v smislu celovitega urejanja javnofinančnih odhodkov v enem sistemskem
zakonu in enotnega urejanja vseh nosilcev javnega financiranja.
K1 Med razloge iz prve točke prav gotovo sodijo kazalci na področju javnih financ, ki kažejo
velik delež javne porabe v bruto družbenem proizvodu, nezanemarljiv obseg deficitarnega
financiranja proračuna oz. države in neustrezno strukturo javnofinančnih odhodkov.
K 2 Nepregledno stanje zakonodaje na področju javnih finance je mogoče razrešiti samo s
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spremembno zakonskih aktov, ki bodo postavili rešitve, ki vodijo k čim bolj poenotenemu
obravnavanju vseh nosilcev javnih financ in celovitemu urejanju vseh vsebin s tega področja. To
vodi k bolj usklajeni pripravi finačnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna, državnega
proračuna, k večji preglednosti postopkov porabe javnih sredstev, večjemu nadzoru pristojnih
institucij in bolj usklajenemu dolgoročnemu razvojnemu načrtovanju države. Vse našteto pomeni
dejansko vzpostavitev načel enotnosti in popolnosti proračuna1, ki jih postavlja že zakonodaja, z
vsemi pozitivnimi posledicami.
Za vse nosilce javnega financiranja morajo veljati enotna načela in metodologije, ki omogočajo:
enotno sestavo proračunov oziroma finančnih načrtov in njihovo časovno usklajeno načrtovanje;
evidentiranje poslovnih dogodkov oziroma vodenje poslovnih knjig ter izdelavo letnih poročil po
istih postopkih in po isti metodologiji; enotno poročanje Ministrstvu za finance; skupno finančno
planiranje in upravljanje denarnih sredstev; celovito nadziranje porabe javnofinančnih sredstev in
presojanje zakonitosti, učinkovitosti in gospodarnosti porabe teh sredstev in izvajanje različnih
analiz in notranjih ter zunanjih primeijav na istih izhodiščih.
Zato se s to reformo upravljanje z javnih financ ponovno povezuje v celoto, in to na vseh
segmentih sistema, pri čemer je proračunsko financiranje na ravni države in občin povsem enotno
in v celoti urejeno, drugi nosilci javnih financ, kot so javni zavodi, agencije in skladi, pa samo v
najpomembnejših elementih.
Za dosego navedenega je najprej treba določiti vse osebe javnega prava v Republiki Sloveniji, jih
ustrezno razločevati in sektorsko razvrstiti. Pri določanju kroga oseb javnega prava in njihovem
razvrščanju je mogoče uporabiti različna merila, vendar je pri klasifikaciji pravnih oseb v tem
zakonu upoštevana osnovna razvrstitev, ki jo določa uredba o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije institucionalnih sektorjev. Pri določanju kroga subjektov, za katere zakon velja, so
se predlagatelji zakona opirali na pojem institucionalni sektor država, t. j. pojem države v
najširšem smislu.
- Subjekti zakona o proračunih
V skladu z navedenim so subjekti, ki so urejeni v predlaganem zakonu, ti ki so zajeti v pojmu
država v širšem pomenu oziroma v pojmu javni sektor, kije vsebinsko še širši. Zavezanec reforme
javnih financ so torej enote države v širšem smislu, ki zajemajo centralno in lokalno raven države
ter sklade socialnega zavarovanja. Zaradi lažjega in preglednejšega obravnavanja teh subjektov
v zakonu sta vpeljana dva nova pojma, t. j. neposredni in posredni uporabniki državnega
proračuna. Prav tako je zaradi nazornejšega prikaza pripravljena posebna priloga (tabela št. 1),
ki prikazuje vse subjekte in elemente, urejene v zakonu o proračunih. Ti elementi so različno
urejeni glede na pravnoorganizacijsko obliko subjektov.
V skladu z navedenim ta zakon ureja naslednje subjekte:
1. neposredne uporabnike državnega oziroma občinskega proračuna - to so državni in

1

Načela proračunske enotnosti in popolnosti zahtevajo, da morajo biti vsi prihodki in odhodki države
zajeti v enem samem finančnem aktu države, kar omogoča predstavniškemu telesu, da samo enkrat in v celoti
odloča o prejemkih in izdatkih države v prihodnjem letu. 148. člen ustave Republike Slovenije vzpostavlja
omenjeni načeli. Predlagano enotno urejanje oseb v institucionalnem sektoiju država krepi omenjena načela v
zakonodaji in praksi v naši državi, saj zasleduje temeljne namene teh načel.
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občinski organi. Ti se financirajo neposredno iz proračuna, kar pomeni, da so njihovi finančni
načrti poseben del proračuna;
2. posredne uporabnike državnega oziroma občinskega proračuna, ki so:
a) javni skladi in
b) druge enote centralne in lokalne ravni, kot so: javni zavodi in agencije;
3. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, oba v obvezem delu zavorovanja in
4. druge enote javnega sektorja. V tem pojmu so zajeti javni gospodarski zavodi, javna podjetja
in druga podjetja oz. pravne osebe, v katerih ima država ali občina možnost vplivanja na
upravljanje oz. določanje poslovne politike. Te subjekte oziroma predstavnike države v teh
subjektih zakon zavezuje samo v postopkih, obsegu in poročanju o zadolževanju in izdajanju
poroštev, kar je pomembno zaradi spremljanja, poročanja in obvladovanja primanjkljaja in
dolga javnega sektorja kot možnih odhodkov proračunov.
- Predmet zakona o proračunih
Predmet urejanja v zakonu je določen ob upoštevanju razlogov za izdajo tega zakona, t. j.
pomanjkljivosti sedanjega sistema, na podlagi pridobljenih mednarodnopravnih analiz o vsebinah
tovrstne zakonodaje po svetu, ob naslanjanju na ustrezno veljavno zakonodajo na tem področju
in druge predpise, ki so še v pripravi, ter posebnosti našega pravnega, ekonomskega, družbenega
in političnega sistema.
Temeljni predmet zakona o proračunih je tako proračun Republike Slovenije in občin, in sicer
njegova sestava, priprava, izvrševanje, upravljanje denarnih sredstev in dolgovov, zadolževanje,
računovodstvo in proračunski nadzor. V zakon so vključene tudi temeljne pristojnosti in načela
upravljanja državnega in občinskega premoženja (stvarnega in finančnega), ki veljajo za
neposredne uporabnike državnega in občinskih proračunov. Drugi subjekti in vsebine upravljanja
državnega in občinskega premoženja, javnega dobra in javne infrastrukture bodo morali biti
urejeni s posebnim zakonom (glej tabelo št.l).
Ta zakon določa tudi pravila, ki se uporabljajo za obvezni del zavarovanja Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, za javne
sklade, javne zavode, agencije, javne gospodarske zavode in javna podjetja, kadar in kolikor je to
potrebno za celovito in usklajeno načrtovanje, upravljanje in nadziranje porabe sredstev javnih
financ. Tapravilaurejajopredvsem: sestavo in predložitev finančnih načrtov, upravljanje denarnih
sredstev, računovodstvo, predložitev letnih poročil, zadolževanje in dajanje poroštev ter
proračunski nadzor.
Zakon predvsem določa pravice in obveznosti subjektov, na katere se nanaša, t. j. Državnega
zbora Republike Slovenije, Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za finance in neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega oziroma občinskih proračunov. Pravice in obveznosti
Ministrstva za finance, njegov položaj znotraj izvršilne veje oblasti in ravnotežje med zakonodajno
in izvršilno vejo oblasti, ki iz tega izhaja, so ključnega pomena za učinkovito upravljanje javnih
financ, in morajo omogočiti Ministrstvu za finance učinkovito izvajanje njegovih nalog. Zakon
med drugim določa, daje Ministrstvo za finance odgovorno za pripravo predloga proračuna, za
izvajanje nalog pri upravljanju proračuna kot celote, za odpiranje in zapiranje računov proračuna,
za upravljanje denarnih sredstev na enotnem zakladniškem računuj zadolževanje Republike
Slovenije in upravljanje dolga in sklepanje poroštev države.
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Zakon o proračunih tako ureja pretežni del proračunskega ciklusa, in sicer:
1. pripravo predloga proračuna in njegovo potrditev na vladi oz. da ga potrdi župan;
2. izvrševanje oziroma upravljanje proračuna po njegovi uveljavitvi ter
3. poročanje in nadzor. Tukaj zakon ureja proračunsko inšpekcijo, kije notranjeorganizacijska
enota na Ministrstvu za finance, ki izvaja naknadno kontrolo v smislu inšpekcijskega nadzora
po določilih zakona o upravnem postopku in revizijo, prav tako pa ta zakon predvideva
vzpostavitev notranjega nadzora in revizije pri neposrednem uporabniku kot oblike
notranjega nadzora pri uporabniku.
V fazo proračunskega ciklusa, ki se imenuje obravnava in sprejem proračuna v Državnem zboru
oziroma občinskem svetu, zakon minimalno posega in sicer s tem ko določa, da Državni zbor in
občinski svet ne smeta povečevati primanjkljaja in zadoložitve, kot to predlaga vlada s svojim
predlogom proračuna.
Izvajanja zunanjega, naknadnega nadzora ta zakon ne ureja, saj so te vsebine urejene v posebnih
predpisih in mora njihovo morebitno drugačno urejanje izhajati iz teh predpisov.
V zakonu predlagana zasnova pravnega urejanja sistema javnega financiranja
Zakon o proračunih je zasnovan tako, da nadgrajuje v uveljavljeni ureditvi že sprejeta načela
oziroma temeljne rešitve proračunskega financiranja. Pretežni del upravljanja javnih financ ureja
sam predlog zakona, v določenih vprašanjih pa se navezuje na že veljavne zakone. V skladu s temi
izhodišči bo zakon o proračunih nadomestil zakon o financiranju javne porabe, del zakona o
izvrševanju proračuna (preostali del bo še vedno zajet v letnem zakonu o izvrševanju proračuna
za določeno leto) in del zakona o financiranju občin.
Glede na navedno je zasnova sistema javnofinančnega prava, ki jo dograjuje ta zakon, primerljiva
z ureditvami v razvitih tržno usmerjenih državah inje naslednja:
1. bistvena vprašanja ureja ustava;
2. temeljna vprašanja, ki se nanašajo na sistem javnofinančnih odhodkov in morajo ostati
dolgoročno stabilna, so urejena v zakonu o proračunih;
3. rešitve, ki bodo instrument letne makroekonomske, fiskalne in druge politike, bodo
opredeljene v letnem zakonu o izvrševanju proračuna kot spremljajočem zakonu ob proračunu
in
4. podzakonski izvedbeni predpisi operacionalizirajo zakonske določbe.
Letni zakon o izvrševanju proračuna bo uredil vprašanja,povezana z izvrševanjem proračuna za
določeno leto, in v tem okviru določil predvsem: obseg zadolževanja in poroštev Republike
Slovenije, obseg zadolžitve javnega sektoija kot tudi posebna pooblastila vladi in Ministrstvu za
finance pri izvrševanju proračuna za posamezno leto.
Ta zakon se navezuje na že veljavne zakone na naslednji način:
1. Področje financiranja občin naj bi bilo urejeno z zakonom o lokalni samoupravi, zakonom o
financiranju občin in tem zakonom, ki ureja predvsem postopke priprave in izvrševanja
proračuna, upravljanja dolgov in likvidnostnih sredstev ter notranji nadzor. Druga vprašanja,
kot so razmejitev davkov in nedavčnih prihodkov med državo v ožjem pomenu in občinami,
pogoji za zadolževanje občin in merila za določanje finančne izravnave občinam, bo tudi v
prihodnje urejal zakon o financiranju občin.
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2. Zakon se ne dotika vprašanja zunanje naknadne kontrole, ki jo izvaja Računsko sodišče
Republike Slovenije kot neodvisni organ, ki ga imenuje zakonodajno telo in ki temu tudi
poroča, ker to ureja zakon o računskem sodišču.
3. V zakon prav tako niso vključene določbe, ki se nanašajo na postopek obravnave in sprejema
proračuna, njegovega rebalansa in zaključnega računa v Državnem zboru, ker to ureja
poslovnik Državnega zbora.
Predlog zakona je usklajen s predlogom zakona o računovodstvu in predlogom zakona o javnih
skladih. Vsi trije zakoni predstavljajo pravne in institucionalne podlage za kompleksno reformo
upravljanja z javnimi financami v naši državi.
- Printerjalnopravni vidik
Predlog zakona o proračunih in zasnova proračunskega financiranja, ki ga uokviija ta zakon, je
primerljiv z ureditvami v razvitih tržno usmerjenih državah kot tudi z rešitvami, ki so jih v svojih
sistemskih zakonih vpeljale države v prehodu, ki so se srečevale s podobnimi težavami pri
povezovanju finančnega upravljanja vseh enot države v širšem pomenu. Zakon je nastajal ob
analizi zakonskih rešitev v državah, kot so Nemčija, Avstrija, Nizozemska, Francija, Poljska,
Hrvaška in Češka, ter modelnega zakona, ki gaje pripravil Mednarodni denarni sklad ob misiji v
Sloveniji leta 1995.
Prav tako so se predlagatelji zakona zgledovali po sistemu proračunskega financiranja Evropskih
skupnosti, ki sicer neposredno ni predmet uskladitve našega pravnega reda s pravom Evropskih
skupnosti. Čeprav zakonska materija ni neposredno urejena v zakonodaji Evropske unije, pa ta
zakon prek mehanizma priprave proračuna in finančnih načrtov posrednih uporabnikov ter
večletnega načrtovanja proračuna, omogoča obvladovanje presežnega primanjkljaja in dolga
države v širšem pomenu. Z instrumentom načrta razvojnih programov in ekonomske klasifikacije
je prav tako dosežena večja preglednost pri državnih pomočeh. Poleg tega je vzpostavitev sistema
notranjega nadzora in revizije skladna z zahtevami Evropske unije pri porabi proračunskih
sredstev, ker zagotavlja večjo stopnjo zakonitosti in namenskosti porabe le-teh, predvsem pri
finančnih sredstvih, ki jih naši državi že danes namenja Evropska unija.
V nadaljevanju je predstavljeno zakonsko urejanje proračunskega in širšega javnofinančnega
financiranja v zgoraj navedenih državah.
V Nemčiji ureja proračunsko financiranje na ravni zvezne države sveženj treh zakonov, in sicer: (i) zakon
o proračunskih načelih (Gesetz ueber die Grundsaetze des Haushaltsrechts des Bundes und der Laender) iz
leta 19(>9 (nazadnje spremenjen leta 1969); (ii) zvezni proračunski red (Bundeshaushaltsordnung) in (iii)
zakon o pospeševanju gospodarske stabilnosti in rasti (Gesetz zur Foerderung der Stabilitaet und des
Wachtums der Wirtschaft). Zakon o proračunskih načelih v prvem delu določa načela, kijih morajo zvezna
država in dežele prevzeti v svojo zakonodajo, v drugem delu pa neposredno velja za zvezno državo in dežele
in ureja splošna proračunska načela, sestavo proračuna, izvrševanje proračuna, plačila, računovodstvo in
zaključni račun ter nadzor (računskega sodišča). Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za
posebno premoženje in osebe javnega prava zvezne države in dežel, če ni s posebnimi zakoni drugače
določeno. V okviru določb tega zakona zvezni proračunski red podrobneje ureja ista vprašanja.
Avstrijski zakon, ki ureja proračunsko financiranje, je zvezni zakon o upravljanju zveznega proračuna
(Bundeshaushaltsgesetsgesetz) in velja za vse organe zveze. Zakon ob upoštevanju posebnosti velja tudi za
zvezne obrate, ki po gospodarskih načelih in za plačilo opravljajo storitve za druge. Zakon podrobno ureja
ta vprašanja: organizacijo upravljanja proračuna, strukturo proračuna s podrobno pripravo ocene prejemkov
in izdatkov v prihodnjih finančnih letih (proračunska napoved) in načrt naložb, upravljanje prejemkov in
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izdatkov, upravljanje zveznega premoženja in dolgov, plačilni promet zveze, računovodstvo, notranji nadzor
in zaključni račun.
V Franciji odlok št. 59-2 z dne 2.1.1959, ki zajema splošni zakon o finančnih zakonih (popravljen
11.1.1959), ureja državni proračun, in sicer določa prejemke in izdatke proračuna, strukturo proračuna,
predstavitev in potek glasovanja o predlogu proračuna (vrste dokumentov, ki so predloženi parlamentu in
postopek njihove priprave). Finančne operacije državnih služb, ki niso pravne osebe, in ki predvsem
proizvajajo dobrine, se lahko urejajo v dodatnih proračunih.
Nizozemski zakon (Government Accounts Act) ureja proračun centralne države (sestavo in pripravo),
finančno in materialno upravljanje (upravljanje proračuna, likvidnostno upravljanje in upravljanje
nedenarnega premoženja, knjigovodstvo in nadzor, evidentiranje prevzetih obveznosti, izdatkov in prejemkov,
zasebnopravne transakcije in upravljanje), nadzorno funkcijo Ministrstva za finance. Računsko sodišče,
poročanje in zaključni račun proračuna, državna podjetja (administrativne enote, ki se upravljajo po tržnih
načelih) in posebne postopke v izrednih razmerah.
Češki zakon o proračunskih pravilih (Budgetary Rules of the Republic) iz leta 1990 (nazadnje spremenjen
leta 1996) velja za proračun države, proračune občin, proračune distriktov (District Offices) in določa
temeljna pravila za delovanje in upravljanje državnih (zunajproračunskih) skladov ter javnih zavodov
(Nonprofit and Subsidized Organizations). Zakonureja: vsebino in pripravo državnega proračuna, upravljanje
proračuna, zaključni račun proračuna, državno finančno premoženje in obveznosti države, nadzor in
posledice kršitev proračunske discipline.
Poljski zakon o javnih financah (Act of 5. November 1998 on Public Finances) ureja državni proračun,
državni javni dolg (State Public Debt), proračune enot lokalne samouprave, obveznosti ob kršitvah discipline
javnih financ ter obširno določa splošna načela javnih financ (definicije, načelo odprtosti in preglednosti
javnih financ, organizacijske in pravne oblike enot javnega finančnega sektoija - proračunske enote
(neposredni uporabniki proračuna), proračunske inštitucije (javni zavodi), pomožna podjetja, račune in
namenske sklade - pravila finančnega upravljanja enot javnofinančnega sektoija).
Hrvaški zakon o proračunu iz leta 1994 ureja vsebino in načrtovanje proračuna, način priprave, sprejemanja
in izvrševanja državnega proračuna, proračuna enot lokalne samouprave in uprave, proračunske odnose med
državnim proračunom in zunajproračunskimi skladi, zadolževanje in državni dolg, računovodstvo in nadzor
proračuna.

3 CILJI ZAKONA
V zakonu so neposredno določeni samo cilji proračuna kot posebnega akta, in sicer zagotavljanje
sredstev za financiranje funkcij državnih in občinskih organov, za izvajanje njihovih nalog in za
druge namene, opredeljene z ustavo, zakoni ali občinskimi predpisi. Prav tako zakon določa, da
si je treba pri pripravi in izvrševanju proračuna prizadevati za makroekonomsko stabilnost ter
trajnen in stabilen narodnogospodarski razvoj. Tako je zakon postavljen v kontekst
makroekonomske politike, saj teži k uresničevanju globalnih ciljev ekonomske politike in politike
javnih financ.
Za uresničitev navedenih ciljev ekonomske politike je kot temeljni cilj reforme javnih financ
zastavljeno gospodarnejše in učinkovitejše upravljanje z javnofinančnih sredstev in razpolaganje
z njimi, in sicer tako na strani prejemkov kot tudi izdatkov, na makro ravni in na mikro ravni
posameznega (u)porabnika javnofinančnih sredstev.
Ob upoštevanju zgoraj navedenega so cilji predloga zakona o proračunih naslednji:
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1.

2.
3.
4.
5.
6.

vzpostavitev celovitega in konsistentnega pravnega sistema, ki ureja vse elemente
upravljanja sredstev javnih financ za osebe javnega prava, uvrščene v institucionalni sektor
države (t. j. država v širšem pomenu),
učinkovito izvajanje makroekonomske politike,
večletno proračunsko načrtovanje,
večja preglednost prikaza proračuna na podlagi novih metodologij, ki omogoča
mednarodne primerjave;
vpeljava notranjega nadzora nad porabo proračunskih sredstev in
povečanje pristojnosti in s tem odgovornosti predstojnikov neposrednih uporabnikov
proračuna.

K1 Subjekti, ki so urejeni v predlaganem zakonu, so ti, ki so zajeti v pojmu država v širšem
pomenu besede oziroma v pojmu javni sektor, kot je predstavljeno zgoraj pod točko Subjekti
javnega financiranja. Naslovniki, na katere se zakon nanaša, so torej: a) neposredni uporabniki
državnega oziroma občinskega proračuna (državni in občinski organi); b) posredni uporabniki
državnega oziroma občinskega proračuna, ki so: državni skladi in druge enote centralne in lokalne
ravni (javni zavodi in agencije); c) Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja; d) in druge
enote javnega sektorja, kot so javni gospodarski zavodi, javna podjetja in druga podjetja, v katerih
ima država ali občina možnost vplivanja na upravljanje. Zadnje omejuje zakon samo v delu, ki se
nanaša na zadolževanje in poroštva.
K 2 V zakonu je državni proračun kot akt letne narave instument izvajanja konsistentne večletne
makroekonomske politike in programa vlade, kije predstavljen s proračunskim memorandumom
in katerega trajni cilj je zagotavljanje stabilnih javnih financ in pospeševanje gopodarskega ter
družbenega razvoja. Za dosego teh ciljev in ciljev fiskalne politike so dana določena pooblastila
Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, predvsem pa Ministrstvu
za finance, ki so v skladu z veljavno zakonodajo pristojni za določanje in izvajanje
makroekonomske politike in upravljanje javnih financ v državi. V skladu s tem so temeljne naloge
pri upravljanju proračuna uresničitev proračuna v okvirih in za namene, kot je bil sprejet, njegovo
pravočasno in fleksiblino prilagajanje spremenjenim fiskalnim okoliščinam in uresničevanje ob
proračunu zastavljenih družbenih in gospodarskih ciljev. Za izvedbo navedenega je predpisan
inštrumentarij, ki omogoča Ministrstvu za finance upravljanje proračuna, in sicer tudi glede na
spremenjenjene okoliščine, ko so prilivi proračuna manjši oz. izdatki večji od načrtovanih
(instrument začasnega zadržanja izvrševanja proračuna).
K 3 V zakonu so formalizirane oblike večletnega načrtovanja prejemkov in izdatkov proračuna,
in sicer tako v smislu načrtovanja proračuna v okvirih večletne makroekonomske stategije vlade,
predstavljene v proračunskem memorandumu, kot tudi v smislu priprave večletnih naložbenih
programov in programov državnih pomoči uporabnikov (t. i. načrt razvojnih programov, ki je
sestavni del proračuna) Namen večletnega načrtovanja proračuna je pridobitev celovite ocene o
razvoju in dinamiki prihodkov, odhodkov in zadolževanju nosilcev javnega financiranja v
prihodnjih letih kot podlage za analiziranje, načrtovanje in odločanje v pristojnih organih.
Večletno načrtovanje, kot je s pripravo načrta razvojnih programov zastavljeno v tem zakonu, naj
bi vodilo tudi do usklajenosti sektorskih dokumentov z globalnimi razvojnimi izhodišči t. j. do
medsebojne usklajenosti dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja in do njihove
usklajenosti s srednjeročnimi finančnimi možnostmi države. To bo omogočilo tudi načrtovanje
sektorskih programov v realnih finančnih zmožnostih države. Ustrezna usklajenost pri pripravi
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teh dokumentov in sprejemanje odločitev o prednostnih nalogah, financiranih iz proračunov
prihodnjih let, ob pripravi predloga proračuna bosta zagotavljala financiranje programov iz načrta
razvojnih programov v prihodnjih letih.
V zakonu je prav tako podrobneje opredeljen postopek načrtovanja in priprave predloga
proračuna, ki se začenja že v aprilu s prejemom proračunskega memoranduma na vladi, kar naj
bi prispevalo k večji kakovosti priprave predloga proračuna in boljši mesebojni usklajenosti
navedenih dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja s predlogom proračuna.
K 4 V zakonu sta predvideni nova ekonomska in funkcionalna klasifikacija javnofinančnih
prihodkov in odhodkov. Ekonomska klasifikacija (glej tabele št. 3, 4, 5) je usklajena z
računovodskim kontnim načrtom, ki je za državo in občine od 1.1.1999 že obvezen in bo na
podlagi novega zakon o računovodstvu veljal za vse osebe iz sektoija države ter je izveden iz
standardov Mednarodnega denarnega sklada (Government Financial Statistics). Ekonomska in
funkcionalna klasifikacija se bosta uporabljali za neposredne in posredne uporabnike proračuna.
S tem bo omogočeno preglednejše načrtovanje, izvrševanje, evidentiranje, poročanje in nadziranje
porabe javnofinančnih sredstev na skupnih podlagah, predvsem pa njihovo konsolidiranje in
mednarodno primeijanje.
K 5 V zakonu so postavljena temeljna načela sistema notranjega nadzora in revizije nad porabo
proračunskih sredstev pri neposrednih proračunskih uporabnikih, kije oblika predhodne kontrole
porabe proračunskih sredstev in za organizacijo katere so na podlagi skupnih meril, kijih predpiše
minister za finance, odgovorni predstojniki uporabnikov. Vzpostaviti je treba mehanizme
notranjega nadzora in revizije pri proračunskih uporabnikih in usmeriti nadzor na gopodarnost in
učinkovitost porabe javnofinančnih sredstev. Notranji nadzor bodo izvajali notranji revizorji, ki
bodo neposredno podrejeni predstojniku uporabnika, s čimer bo zagotovljena večja stopnja
njihove neodvisnosti. Pridobljene informacije bodo podlaga za odločanje pri upravljanju v
uporabnikih in bodo v pomoč pri uveljavljanju odgovornosti pristojnih oseb. Tako bo nadzor
usmerjen tudi k ugotavljanju ocene vrednosti, ki se pridobi s porabljenimi finančnimi sredstvi
(Value - for - Money Auditing).
K 6 Dosežena stopnja razvitosti sistema proračunskega financiranja in tnformacijske podpore
omogoča prenos dela pristojnosti in s tem tudi odgovornosti na neposredne uporabnike proračuna
in s tem njihovo večjo fleksibilnost pri finančnem poslovanju. Pri tem je mišljena predvsem večja
samostojnost uporabnikov pri prerazporejanju sredstev med konti in manj soglasij Ministrstva za
finance k pogodbam. Zanesljive informacije in vzpostavljen notranji nadzor pri uporabnikih so
podlaga za upravljanje in odločanje uporabnikov, zato bo mogoče s celovitim razvojem vseh
elementov reforme javnih financ prenesti na predstojnike proračunskih uporabnikov večje
pristojnosti. Decentralizacijo odgovornosti spremlja na drugi strani povečan nadzor Ministrstva
za finance na globalni ravni porabe, ki bo mogoč zaradi ustreznega računovodskega,
zakladniškega in plačilnega sistema, ki je ustrezno informacijsko podprt.

4 NAČELA ZAKONA
Načela zakona so taksativno našteta v 2. členu zakona. Ta zakon gradi sistem proračunskega in
javnega financiranja na načelih, ki so že vzpostavljena v veljavnem sistemu financiranja javne
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porabe pri nas. To so klasična proračunska načela, katerih spoštovanje je potrebno za racionalno
in učinkovito načrtovanje in vodenje fiskalne politike ter za upravljanje proračuna in celotnih
javnih financ. Proračunska načela so vodila, ki jih je treba spoštovati v vseh fazah proračunskega
ciklusa.
Klasična proračunska načela, ki so zajeta v zakonu, so opredeljena že na začetku zakona in
konkretizirana v nadaljevanju v posameznih zakonskih rešitvah. Ta so naslednja:
-

Načelo proračunske enotnosti (čl. 2/4) zahteva, da so prejemki in izdatki države zajeti v enem
proračunu in da državni zbor samo enkrat odloča o prejemkih in izdatkih države. Namen tega
načela je predvsem, da državni zbor ob obravnavi proračuna pridobi celovito sliko o javnih
financah v državi in da določa okvire in namen porabe finančnih sredstev države, vladi pa to
načelo omogoča učinkovito upravljanje javnih izdatkov kot celote.

-

Načelo proračunske popolnosti (čl. 2/4) zahteva, da so v proračunu prikazani vsi prejemki in
vsi izdatki države oz. občin. To načelo ne dovoljuje, da se prejemki države zbirajo na posebnih
računih, ne da bili pred tem zajeti v proračunu.

-

Osnutek zakona predvideva načelo bruto izkazovanja proračunskih prihodkov in odhodkov
brez medsebojne kompenzacije (čl. 2/5). Na ta način se v proračunu prikažejo vsi prejemki
proračuna in vsi odhodki proračuna. V zakonu bo odpravljena nedoslednost pri dosedanjem
izvajanju bruto načela, saj bodo zajeti v proračunu tudi vsi prihodki in odhodki iz naslova
lastne dejavnosti uporabnikov in ne samo presežek prihodkov nad odhodki.

-

Načelo celovitega pokrivanja (nenamembnosti) (čl. 2/6) želi onemogočiti neposredno in
avtomatično vezanje določenih prihodkov na določene odhodke in s tem onemogočiti
posameznemu uporabniku, da bi določene dajatve pritekale le njemu. Tako se ohranja
neokrnjena pravica parlamenta, da odloča o proračunu kot celoti in daje manevrski prostor
vladi oziroma ministrstvu, pristojnemu za finance, pri upravljanju proračuna kot celote. Zakon
predvideva, da odstopanje od tega načela lahko predpišeta le ta zakon in zakon, ki bo urejal
izvrševanje proračuna za posemezno leto.

-

Načelo predhodne potrditve (čl. 2/9) zahteva, da se proračun začne izvrševati šele, ko je
sprejet v predstavniškem organu. Tako je omogočeno parlamentu, da odloči o obsegu in
namenu porabe proračunskih sredstev za prihodnje obdobje in da tako določa politiko države
ter posledično omejuje samovoljo izvršilne veje oblasti. Zato je to načelo tako kot pri nas tudi
v mnogih državah vgrajeno celo v ustavne določbe. Kljub pomembni vlogi tega načela se
države pogosto srečujejo z začasnim odstopanjem od tega načela, ko proračun za tekoče leto
ni pravočasno sprejet. Ker začasno financiranje lahko traja samo določen čas, predlog zakona
časovno ne omejuje začasnega financiranja, vendar v tem obdobju dovoljuje financiranje samo
na podlagi proračuna za preteklo leto.

-

Načelo periodičnosti (čl. 2/8, 9 in 10) zahteva, da se proračun periodično sprejema, saj je že
po definicji načrt prejemkov in izdatkov države, ki ga zakonodajno telo sprejme za določeno
časovno obdobje. Proračun Republike Slovenije je letni akt, ki bo tudi v prihodnje veljal za
eno koledarsko leto. To pomeni, da neporabljena sredstva proračunskih uporabnikov v
finančnih načrtih (njihova neizkoriščen^ dobroimetja) zapadejo s koncem proračunskega leta
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in se ne prenašajo kot neporabljena v prihodnje leto. Prenašajo se le neporabljena namenska
sredstva, kot so opredeljena s tem zakonom. Neporavnane obveznosti iz preteklega leta se
krijejo iz sredstev tekočega leta, za kar morajo uporabniki sami zagotoviti sredstva s
prerazporejanjem.
-

Načelo proračunskega ravnovesja (čl. 2/7) zahteva, da je proračun že pri sprejemanju
uravnovešen, s čimer je mišljeno formalno ravnovesje, t. j. ravnovesje med celotnimi prejemki
in izdatki proračuna (vključno z zadolžitvijo, vrnjenimi sredstvi iz proračuna danih posojil in
prodanimi kapitalskimi deleži).

-

Načelo proračunske specializacije (čl. 2/11) omejuje proračunske uporabnike, da smejo v
proračunu odobrena sredstva porabiti samo v določenem obsegu (načelo kvantitativne
specailizacije), za določen namen (načelo kvalitativne specializacije) in samo znotraj
določenega obdobja (načelo časovne specializacije).

Načela učinkovitosti in gospodarnosti (čl. 2/3) ter varčnosti (čl. 2/2) so sodobna načela in so s
tem zakonom prvič predpisana kot maksima za razpolaganje s proračunskimi prihodki in odhodki
pri uporabnikih proračuna in za upravljanje proračuna kot celote ter dopolnjujejo temeljna, t. j.
klasična proračunska načela, po vzoru ureditev v drugih državah. Izvedba analize stroškov in
koristi ukrepov, ki imajo pomembnejše finančne posledice, je po tem zakonu določena kot
vprašanje, ki je takšnega pomena, da mora biti predpisano v zakonu.
Prav tako je v zakonu jasno zapisano načelo razmejitve pristojnosti med odredbodajalci,
računovodji in notranjimi nadzorniki. Delitev funkcij med odredbodajalci, računovodji in
notranjimi nadzorniki izhaja iz delitve naloge v ciklusu proračunskega odhodka oz. prihodka.
Njihove funkcije so nezdružljive, saj se med seboj nadzirajo.

5 FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA
Sama uvedba zakona ne zahteva neposrednih odhodkov proračuna Republike Slovenije, vendar
bo razvijanje v zakonu zastavljenega sistema javnih financ v prihodnjih letih zahtevalo odhodke
vseh nosilcev javnega financiranja, kijih zakon ureja, predvsem za izobraževanje in nadgrajavanje
informacijskih in podatkovnih podlag.
Končni cilj zakona je učinkovitejše, preglednejše in bolj nadzorovano upravljanje javnih financ na
centralni ravni ter gopodarnejše in smotrnejše razpolaganje s proračunskimi sredstvi pri
neposrednih in posrednih uporabnikih. Navedno se bo izražalo v racionalnejšem trošenju
javnofinančnih sredstev, učinkovitejšem pobiranju javnofinančnih prejemkov ter bo dolgoročno
imelo tudi pozitivne materialne posledice v korist proračunov, saj bo prispevalo k zmanjševanju
javnofinančnih izdatkov. Zakon prav tako usmerja uporabnike h kakovostnejšemu uresničevanju
programov, ki se financirajo iz proračuna, in tako posledično krepi tudi zaupanje javnosti v
delovanje države v najširšem pomenu.
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Tabela 2: Primerjava urejanj oseb javnega sektorja v osnutku zakona o proračunih in v
uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikaciji institucionalnih sektorjev (Ur. L RS,
SL 56/96)
INSTITUCIJA
organi države in občin (in
izjemoma tudi druge
pravne osebe)

ZAKON 0
PRORAČUNIH
neposredni
uporabniki
proračuna

D
R
Ž
A
V
A

javni skladi

javni zavodi

agencije

posredni
uporabniki
proračuna

STANDARDNA KLASIFIKACIJA
INSTITUCIONALNIH SEKTORJEV
- neposredni
uporabniki
državnega ali
občinskega
proračuna
S 13 111, 13131

V

J
A
V
N
I

Š
I
R
Š
E
M"

S
E
K
T
O
R

DRŽAVA
S 13

1. enote centralne
ravni države
S 1311

- državni ali
občinski
skladi
S 13 112, 13132

2. enote lokane
ravni države
S 1313

- druge enote
centralne in
lokalne ravni
države (javni
zavodi in
agencije)
S 13 113, 13133

3. skladi
socialnega
zavarovanja
S 1314

skladi socialnega
zavarovanja
(ZPIS, ZZZS)

P
O
M
E *
N
U

ZPIS, zzzs

javni gospodarski zavodi,
javna podjetja in
gospodarske družbe v
pretežni lasti države ali
občin
Legenda:
Enote države (General Government) po navedeni uredbi so:
1. Enote centralne ravni države:
(i) neposredni uporabniki državnega proračuna, (ii) državni skladi,
(iii) druge enote centralne ravni drževe (javni zavodi in javni skladi,
katerih ustanovitelj je Republika Slovenija).
2. Enote lokalne ravni države:
(i) neposredni uporabniki občinskega proračuna, (ii) občinski skladi,
(iii) druge enote lokalne ravni drževe (javni zavodi in javni skladi,
katerih ustanovitelji so občine).
3. Skladi socialnega zavarovanja.

poročevalec, št. 15

28

16. marec 1999

Tabela 3
SHEMA OSNOVNIH RAČUNOV JAVNEGA FINANCIRANJA
PREJEMKI

TrKOČI
PRIHODKI

■j^piiAiiM'::
PROIODKI;

A BILAM A
PRIHODKOV
IN ODHODKOV

TEKOČI
KAPITALSKI
h ODHODKI ".
I ODHODKI
iliivsij;
-••-v ••';•

p m h o D K I

]O rD H Oi|D K I
•
' - •

PRORAČUNSKI
PRESEŽEK

B. RAČUN FINANČNIH
TERJATEV IX NALOŽB

I
...
1".'<vkjji:&vosaux> <■
i,
»AMHIN
■
fejMSjElTnmftti ■
^šfcsijB^aam..> .. mm

DANA
PO SOJU A
IS POVEČANJE
KAPITAI.$K fH
DELEŽEV

PREJETA
VRAČILA
DANIH POSOJIL
inz.mXnjSa.nje
KAPITALSKIH
DELEŽEV
•

C. RAČUN
ITN AiN C IRiVNJA'.

PO vKCANJ K ( ZMA
A NJ K)
N A R \ C l M II
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Tabela 4
NOV JAVNEGA FLNANCIRANMA

SHEME

A. BILANCA l'RIHODKOV IN ODHODKOV
T'

--

- i

T "T

PREJEMKI

*": V'7CT
IZDA 1 KI

TEKOČI PRIHODKI (70+ 71 >

40 TEKOČI ODHODKI

70 DAVČNI PRIHODKI

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

700
701
702
703
704
705
706

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA
;
SOCIALNO VARNOST

DAVKI NA DOHODEKIN DOBIČEK"
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
DAVKTNA PLAČILNO LISTO
DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO
DRUGI DAVKI

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI .
404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO

71 NV.DAVČNI PRIHODKI
409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE

710 UDELEŽBA PR! DOBIČKU IN DOHODKU! OD
PREMOŽENJA
7! 1 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 DENARNE KAZNI
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

41 TEKOČI TRANSFERU
410 SUBVENCIJE
411 TRANSFERJI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM
412 TRANSFERU NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
IN USTANOVAM
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
712 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

414 TEKOČI TRANSFERJI V TUJINO

73 PREJETE DONACIJE

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

74 TRANSFER.M PRHIODKI

43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIBINSTITIJCU

430 INVESTICIJSKI TRANSFERJI
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Tabela 5
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NAIX>ŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIl.
IN PRODAJA KAPITAI-SKIII DELEŽEV
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL :"
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE •

]

V. DANA POSOJIL/V IN POVEČANJE
KAPITALSKO! DELEŽEV
440 DANA POSOJILA
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

VL PREJETA MIM S DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIM DELEŽEV

1442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE .

( 1.+IV.) - (U.+ V.)

C.

R A Č U .V y I N A N CIR A N J A

soo domači: zadolževanje

550 ODPLAČILA DOMAČEGA POLKA

5000 ZADOLŽEVANJI: PRJ D.ANKI SLOVENIJE
500! ZADOI lEVANJE PRI POSLOVNIH BANK/J I
5002 ZADOLŽEVANJE PRI DRUGIH FINANČNIH
INSTITUCIJAH
5003 7ADOLŽFVANJE PRI DRUGIH DOMAČIH :
■
POSO.nLODAJAJ.CII I
5004 SREDSTVA, PRIDOBLJENA Z IZDAJO
VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DOMAČEM TRGU

5500 ODPLAČILA DOLGA BANKI SLOVENIJE
5501 ODPLAČILA DOLGA POSLOVNIM BANKAM
5502 ODPLAČILA DOLGA DRUGIM FINANČNIM
INS'ITTJCL'AM '
5503 ODPOČILA DOLGA DRUGIM DOMAČIM
POSOJILODAJALCEM
5504 ODPLAČILA GLAVNICE VREDNOSTNIH
PAPIRJEV

501 ZADOLŽEVANJE V TUJ 1 N 1

551 ODPLAČNA DOLGA V TU J I N O
5510 ODPLAČILA DOLGA MEDNARODNIM
FINANČNIM ORGANIZACIJAM
5511 ODPLAČILA DOLGA TUJIM VLADAM
5512 ODPLAČILA DOLGA TUJIM BANKAM
IN FINANČNLM INSTITUCIJAM
5513 ODP1AČILA DOLGA DRUGIM TUJIM
KREDITODAJALCKM ,

ZADOLŽEVANJE PRI MEDNARODNIH
FINANČNI! i ORGANIZACIJA! I
ZADOI .ZEVANJE PRI. TUJIH VLADAH
ZADOLŽEVANJE PRI TUJIH BANKAH
IN FINANČNIH INSTITUCIJAH
ZADOLŽEVANJE PRI DRUGIH TUJIH
KREDITODA.1ALCTH
SREDSTVA, PRIDOBLJENA Z IZDAJO
VREDNOSTNIH PAPIRJEV V TUJINI.

IV. ODPlAČUAPOUa - s

PAJ

'-Vri-
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VSEBINA ZAKONA O PRORAČUNIH:

1
2
3
3.1
3. 2
3. 3

SPLOŠNE DOLOČBE
SESTAVA PRORAČUNA IN FINANČNEGA NAČRTA
PRIPRAVA PRORAČUNA IN FINANČNEGA NAČRTA
Priprava proračuna
Priprava načrta razvojnih programov, načrtov delovnih mest in načrta nabav
Priprava finančnega načrta posrednega uporabnika proračuna, Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
4
SPREJEMANJE PRORAČUNA
4.1
Postopek sprejemanja proračuna
4.2
Sredstva v obdobju začasnega financiranja
5
IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
5. 1
Prejemki proračuna in načrtovanje likvidnosti proračuna
5. 2
Prerazporejanje proračunskih sredstev
5. 3
Začasno zadrževanje izvrševanja proračuna in rebalans proračuna
5. 4
Vključevanje nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v proračun
5. 5
Proračunska rezerva
5. 6
Prevzemanje obveznosti v breme proračuna
5. 7
Izplačila iz proračuna in vračila vanj
5. 8
Proračunski skladi
5. 9
Enotni zakladniški račun
5.10 Poročanje o izvrševanju proračuna
5.11 Pristojnosti predstojnika neposrednega uporabnika
6
UPRAVLJANJE Z DRŽAVNIM IN OBČINSKIM PREMOŽENJEM
6. 1
Splošna določba
6. 2
Upravljanje s finančnim premoženjem
6. 3
Upravljanje s stvarnim premoženjem
7
ZADOLŽEVANJE, UPRAVLJANJE Z DOLGOVI IN POROŠTVA DRŽAVE IN
OBČIN TER ZADOLŽEVANJE JAVNEGA SEKTORJA
7. 1
Zadolževanje in upravljanje z dolgovi
7. 2
Izdajanje poroštev
7. 3
Zadolževanje in izdajanje poroštev javnega sektorja
8
RAČUNOVODSTVO
8. 1
Splošne določbe
8. 2
Zaključni račun proračuna
9
PRORAČUNSKI NADZOR
9.1
Notranji nadzor
9. 2
Proračunska inšpekcija
10
KAZENSKE DOLOČBE
11
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
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II. BESEDILO ČLENOV

1 SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina in področje veljavnosti zakona)
(1) S tem zakonom se urejajo sestava, priprava in izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: državnega proračuna) in proračunov lokalnih samoupravnih skupnosti
(v nadaljnjem besedilu: občinski proračuni), upravljanje s premoženjem države in občin,
zadolževanje države oziroma občin, poroštva države oziroma občin, upravljanje njihovih dolgov,
računovodstvo in proračunski nadzor. Določbe tega zakona, ki se nanašajo na neposredne
uporabnike občinskega proračuna, veljajo tudi za ožje dele občin, ki so pravne osebe, če s tem
zakonom ni drugače določeno.
(2) Ta zakon določa tudi pravila, ki se uporabljajo za Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu
zavarovanja, za javne sklade, javne zavode in agencije, pri sestavi in predložitvi finančnih
načrtov, upravljanju z denarnimi sredstvi, zadolževanju, dajanju poroštev, računovodstvu,
predložitvi letnih poročil in proračunskem nadzoru.
(3) Ta zakon ureja tudi zadolževanje ter dajanje poroštev javnih gospodarskih zavodov, javnih
podjetij in drugih pravnih oseb, v katerih ima država oziroma občina odločujoč vpliv na
upravljanje.
2. člen
(Cilji proračuna in načela zakona)
(1) Pri pripravi in izvrševanju proračuna sije treba prizadevati za makroekonomsko stabilnost
ter zagotavljati trajen in stabilen narodnogospodarski razvoj.
(2) Sredstva proračuna se uporabljajo za financiranje funkcij državnih in občinskih organov, za
izvajanje njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni ali občinskimi
predpisi ter v višini, kije nujna za delovanje in izvajanje njihovih nalog in programov.
(3) Pri pripravi in izvrševanju proračuna je treba spoštovati načeli učinkovitosti in gospodarnosti.
(4) V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo državi oziroma občini, ter vsi izdatki
države oziroma občine za posamezne namene.
(5) Vsi prejemki in izdatki se izkazujejo v polnem (bruto) obsegu brez medsebojnega
poračunavanja.
(6) Vsi prejemki služijo za pokrivanje vseh izdatkov, razen če s tem zakonom ali zakonom, ki
ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, oziroma v odloku, s katerim se sprejme občinski
proračun, ni določeno drugače.
(7) Proračun mora biti uravnovešen med prejemki in izdatki.
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(8) Proračun sprejema Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni zbor)
oziroma občinski svet za leto, ki je enako koledarskemu letu.
(9) Proračun se sprejme pred začetkom leta, na katero se nanaša.
(10) Država oziroma občina lahko v tekočem letu razpolaga s tistimi prejemki, ki so bili vplačani
v njen proračun do konca tekočega leta. Med izdatke proračuna tekočega leta se štejejo tista
izplačila iz proračuna, ki so bila izvršena do konca tekočega leta.
(11) Neposredni uporabniki lahko prevzemajo obveznosti in izplačujejo sredstva proračuna v
breme proračuna tekočega leta samo za namen ter do višine, ki sta določena s proračunom, in
če so za to izpolnjeni vsi z ustavo, zakoni in drugimi predpisi določeni pogoji, če s tem zakonom
ni drugače določeno.
(12) Ukrepe, ki imajo pomembne finančne posledice, je treba utemeljiti z analizo stroškov in
koristi v skladu s posebnimi predpisi.
3. člen
(Pomen izrazov)
(1) Posamezni izrazi imajo po tem zakonu naslednji pomen:
1. proračun je akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki
ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto;
2. rebalans proračuna je akt države oziroma občine o spremembi proračuna med
proračunskim letom;
3. finančni načrt je akt neposrednega in posrednega uporabnika proračuna, Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
s katerim so predvideni njegovi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za eno
leto;
4. dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so strategija gospodarskega razvoja
Slovenije, prostorski plani in razvojni programi;
5. neposredni uporabniki so državni oziroma občinski organi ali organizacije;
6. posredni uporabniki so javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je država
oziroma občina;
7. prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe,
sklenjene z neposrednim uporabnikom, odločbe ali sklepa neposrednega uporabnika prejmejo
proračunska sredstva;
8. javni sektor so neposredni in posredni uporabniki, Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu
zavarovanja, javni gospodarski zavodi, javna podjetja in druge pravne osebe, v katerih imajo
država ali občine odločujoč vpliv na upravljanje;
9. obvezne dajatve so vsi davčni prihodki in nedavčni prihodki, ki so z zakoni in drugimi
predpisi predpisani kot splošno obvezni (npr. takse, pristojbine in denarne kazni);
10. prejemki so vsi prihodki, sredstva od prejetih vračil danih posojil, sredstva od prodaje
kapitalskih deležev in iz naslova zadolževanja;
11. donacija je namenski neodplačni prihodek, ki ga domača ali tuja pravna ali fizična oseba
prispeva za določen namen (npr. darilo, ppmoČ, volilo, denarna zapuščina);
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12. izdatki so vsi odhodki, sredstva za dana posojila, sredstva za nakup kapitalskih deležev
in za odplačila glavnic dolga;
13. investicijski odhodki so odhodki za naložbe v povečanje in ohranjanje stvarnega
premoženja investitorja;
14. investicijski transferi so nepovratni odhodki, namenjeni za investicije prejemnikov
proračunskih sredstev (investitorjev);
15. državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo
korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni
za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvaijajo s tržno
proizvodnjo blaga in stroritev;
16. potijen investicijski projekt je investicijski projekt, kije potrjen s sklepom investitorja
in je pripravljen na podlagi predpisane investicijske dokumentacije;
17. veljaven investicijski projekt je investicijski projekt, ki je vključen v načrt razvojnih
programov;
18. zadolževanje je črpanje posojila ali izdaja vrednostnih papirjev za financiranje
primanjkljaja in za odplačilo glavnic dolga, in
19. likvidnostno zadolževanje je črpanje kratkoročnega posojila oziroma izdaja
kratkoročnega vrednostnega papirja za financiranje začasnega primanjkljaja denarnih sredstev,
ki je posledica neusklajenega gibanja prejemkov in izdatkov proračuna.
(2) Minister, pristojen za finance, izda seznam neposrednih in posrednih uporabnikov državnega
proračuna. Seznam se spremeni ali dopolni ob pripravi proračuna za posamezno leto.
4. člen
(Odgovornost za izvrševanje proračuna)
(1) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) je za izvrševanje državnega
proračuna odgovorna državnemu zboru. Župan je za izvrševanje občinskega proračuna
odgovoren občinskemu svetu. O izvrševanju proračuna morata poročati državnemu zboru
oziroma občinskemu svetu na način, kot je določen s tem zakonom.
(2) Ministrstvo, pristojno za finance, oziroma za finance pristojen organ občine mora redno
spremljati izvrševanje proračuna in o tem, če je treba, obveščati vlado oziroma župana.
5. člen
(Predmet zakona, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto)
(1) Obseg zadolževanja in poroštev države ter obseg zadolžitvejavnega sektorja na ravni države
v posameznem letu, drugi elementi, ki jih določa ta zakon, in posebna pooblastila vladi in
ministrstvu, pristojnemu za finance, pri izvrševanju proračuna za posamezno leto se določijo z
zakonom o izvrševanju državnega proračuna.
(2) V odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, se določijo tudi obseg zadolževanja in
poroštev občine in drugi elemeti, ki jih določa ta zakon, ter posebna pooblastila županu pri
izvrševanju proračuna za posamezno leto.
6. člen
(Ocena finančnih posledic zakonov in drugih predpisov)
(1) Obrazložitev zakona ali drugega predpisa, ki se predlaga v sprejem vladi, državnemu zboru
j
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oziroma občinskemu svetu, mora vsebovati oceno finančnih posledic za proračun, iz katere mora
biti razvidno, ali predlagani predpis povečuje ali zmanjšuje prejemke ali izdatke proračuna. Ocena
finančnih posledic mora vsebovati:
1. predvidene spremembe prejemkov in izdatkov proračuna za prihodnja tri leta;
2. predloge za pokrivanje povečanih izdatkov proračuna ali
3. predloge za nadomestitev zmanjšanih prejemkov proračuna in
4. mnenje ministrstva, pristojnega za finance, oziroma za finance pristojnega organa občine.
(2) Zakoni oziroma občinski odloki, ki urejajo financiranje posebnih potreb v javnem interesu,
lahko opredeljujejo obvezni obseg sredstev, ki se morajo zagotoviti v proračunu za njihovo
financiranje, če so v skladu z načrtom razvojnih programov.
7. člen
(Finančna služba neposrednega uporabnika)
(1) Neposredni uporabniki organizirajo službe, ki izvajajo naloge priprave in izvrševanja
proračuna ter druge naloge, povezane z upravljanjem s premoženjem države, ki je v pristojnosti
neposrednih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: finančna služba). Finančna služba enega
neposrednega uporabnika lahko opravlja naloge tudi za druge neposredne uporabnike.
(2) Minister, pristojen za finance, predpiše skupne osnove za postopke dela finančnih služb, na
podlagi katerih lahko neposredni uporabniki podrobneje uredijo organizacijo in postopke dela
finančne službe. Naloge in pristojnosti finančne službe, ki opravlja naloge za več uporabnikov,
ter druge pravice in obveznosti v razmeiju med finančno službo in uporabniki morajo biti jasno
določene.
(3) Občine organizirajo finančne službe za pripravo in izvrševanje proračuna ter izvajanja drugih
nalog, povezanih z upravljanjem s premoženjem občine, v skladu z določbo prvega in drugega
odstavka tega člena.
8. člen
(Uporaba denarnih sredstev na računih proračuna na koncu tekočega leta)
Denarna sredstva, ki so ostala neporabljena na računih proračuna na koncu tekočega leta, se na
predlog ministrstva, pristojnega za finance, uporabijo za financiranje izdatkov proračuna
prihodnjega leta, če s tem zakonom ni drugače določeno.

2 SESTAVA PRORAČUNA IN FINANČNEGA NAČRTA
t
9. člen
(Sestava proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov)
(1) Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
(2) Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih
terjatev in naložb ter račun financiranja.
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.

v
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(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov,
ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, s posebnimi zakoni ali
drugimi predpisi.
(5) V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo:
1. realizacija prejemkov in izdatkov za preteklo leto;
2. ocena realizacije prejemkov in izdatkov za tekoče leto in
3. načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto.
(6) Finančni načrt posrednega uporabnika, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja,
sestavljata splošni in posebni del, ki sta prikazana v skladu s prejšnjim odstavkom in na način, kot
ga predpiše minister, pristojen za finance.
10. člen
(Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja)
(1) V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo:
1. davčne prihodke, ki zajemajo tudi prispevke;
2. nedavčne prihodke;
3. kapitalske prihodke;
4. prejete donacije in
5. transferne prihodke.
(2) V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki, ki obsegajo:
1. tekoče odhodke;
2. tekoče transfere;
3. investicijske odhodke in
4. investicijske transfere.
(3) V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil,
od prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb.
(4) V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s
financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov
v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe
denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.
(5) Minister, pristojen za finance, predpiše členitev bilance prihodkov in odhodkov, računa
finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja za državni in občinske proračune, finančne
načrte neposrednih in posrednih uporabnikov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja,
po ekonomski in funkcionalni klasifikaciji.
11. člen
(Načrt razvojnih programov)
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(1) V načrtu razvojnih programov se izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije in
državne pomoči v.prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:
1. posameznih programih neposrednih uporabnikov;
2. letih, v katerih bodo izdatki za programe bremenili proračune prihodnjih let, in
3. virih financiranja za celovito izvedbo programov.
(2) Podrobnejšo vsebino načrta razvojnih programov državnih in občinskih proračunov predpiše
minister, pristojen za finance, v sodelovanju z ministrom, pristojnim za razvoj.
(3) Načrt razvojnih programov se letno dopolnjuje.

3 PRIPRAVA PRORAČUNA IN FINANČNEGA NAČRTA
3. 1 Priprava proračuna
12. člen
(Predlog državnega in občinskega proračuna)
(1) Vlada predloži državnemu zboru:
1. proračunski memorandum;
2. predlog državnega proračuna z obrazložitvami;
3. program prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za prihodnje leto;
4. predloge finančnih načrtov za prihodnje leto Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu
zavarovanja, javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je država, z obrazložitvami in
5. predloge zakonov, ki so potrebni za izvršitev predloga državnega proračuna.
(2) Župan predloži občinskemu svetu:
1. predlog občinskega proračuna z obrazložitvami;
2. program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja za prihodnje leto;
3. predloge finančnih načrtov za prihodnje leto javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj
je občina, z obrazložitvami in
4. predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev predloga občinskega proračuna.
(3) Sestavni del obrazložitve predloga proračuna so načrti delovnih mest in načrt nabav z
obrazložitvami.
*
13. člen
(Proračunski memorandum)
(1) Proračunski memorandum je akt vlade, ki ga predloži državnemu zboru hkrati s predlogom
državnega proračuna, s katerim vlada, izhajajoč iz ekonomskih razmer in dokumentov
dolgoročnega razvojnega načrtovanja, predstavi:
1. predpostavke gospodarskega razvoja za tekoče in prihodnje leto ter ciljni razvojni scenarij
za nadaljnja tri leta;
2. osnovne usmeritve ekonomske in javnofinančne politike;
3. oceno prejemkov in izdatkov državnega in očinskih proračunov ter celotnih bilanc
javnega financiranja;
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4. predvidene spremembe državnega in občinskega premoženja ter državnega, občinskega
in javnega dolga;
5. globalni pregled prevzetih obveznosti državnega proračuna, ki terjajo plačilo v prihodnjih
letih, in politiko načrta razvojnih programov.
(2) Vlada sprejme proračunski memorandum v mesecu aprilu tekočega leta na predlog ministra,
pristojnega za finance, in ministra, pristojnega za razvoj.
14. člen
(Navodilo za pripravo predloga državnega proračuna)
(1) Na podlagi sprejetega proračunskega memoranduma minister, pristojen za finance, posreduje
neposrednim uporabnikom navodilo za pripravo predloga državnega proračuna.
(2) Navodilo vsebuje:
1. temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo predloga državnega
proračuna;
2. oceno bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih teijatev in naložb ter računa
financiranja državnega proračuna v prihodnjih dveh letih;
3. okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika v
prihodnjih dveh letih in
4. način priprave in terminski načrt za pripravo državnega proračuna in predlogov finančnih,
načrtov neposrednih uporabnikov.
15. člen
(Predlog finančnega načrta neposrednega uporabnika)
(1) Na podlagi navodila za pripravo predloga državnega proračuna pripravijo neposredni
uporabniki predlog svojega finančnega načrta.
(2) Obrazložitev predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika mora vsebovati:
1. predstavitev ciljev, strategij in programov na posameznem področju;
2. zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvidene strategije in programi;
3. usklajenost ciljev, strategij in programov z dokumenti dolgoročnega razvojnega
načrtovanja in proračunskim memorandumom;
4. izhodišča in kazalce, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev;
5. druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih strategij in programov, in
6. poročilo o doseženih ciljih in rezultatih strategij in programov s področja neposrednega
uporabnika za obdobje prvega polletja tekočega leta.
16. člen
(Obveščanje občin in posrednih uporabnikov proračuna)
(1) Minister, pristojen za finance, obvesti občine, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, javne sklade in agencije o temeljnih
ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna, pristojna ministrstva
pa javne zavode, katerih ustanovitelj je država oziroma se financirajo iz drržavnega proračuna.
(2) Za finance pristojen organ občine obvesti javne sklade in agencije o temeljnih ekonomskih
izhodiščih in predpostavkah za pripravo občinskega proračuna, pristojni občinski organi pajavne
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zavode, katerih ustanovitelj je občina.
17. člen
(Priprava predloga občinskega proračuna)
(1) Za finance pristojen organ občine posreduje neposrednim uporabnikom navodilo za pripravo
občinskega proračuna po prejemu temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo
predloga državnega proračuna. Navodilo vsebuje:
1. temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo predloga občinskega
proračuna;
2. opis načrtovanih politik občine;
3. oceno bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja občinskega proračuna v prihodnjih dveh letih;
4. okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika v
prihodnjih dveh letih in
5. način priprave ter terminski načrt za pripravo občinskega proračuna in predlogov
finančnih načrtov neposrednih uporabnikov.
(2) Na podlagi navodila za pripravo predloga občinskega proračuna pripravijo neposredni
uporabniki predlog svojega finančnega načrta z obrazložitvijo, ki je pripravljena v skladu z
drugim odstavkom 15. členom tega zakona in ga predložijo za finance pristojnemu organu
občine.
18. člen
(Sporočanje predlogov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov državnega
proračuna)
(1) Neposredni uporabniki pripravijo in predložijo ministrstvu, pristojnemu za finance, predloge
finančnih načrtov na podlagi navodila za pripravo predloga državnega proračuna.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek pripravijo in predložijo predloge finančnih načrtov:
1. ministrstvo za upravne organe in organizacije v sestavi ministrstva;
2. Urad predsednika Vlade Republike Slovenije a vladne službe, za organizacijo katerih skrbi
generalni sekretar;
3. ministrstvo, pristojno za upravo, za upravne enote;
4. Vrhovno sodišče Republike Slovenije (vnadaljnjem besedilu: vrhovno sodišče) za sodišča,
5. Senat za prekrške Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: senat za prekrške) za
samostojne državne organe za postopek o prekrških in
6. Državno tožilstvo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državno tožilstvo) za
državna tožilstva.
(3) Neposredni uporabniki iz prejšnjega odstavka, ki so pristojni za pripravo in predložitev
predlogov finančnih načrtov, so pristojni za posredovanje vseh gradiv, ki jih določa ta zakon,
med ministrstvom, pristojnim za finance, in državnimi organi in organizacijami iz njihove
pristojnosti.
19. člen
(Usklajevanje zahtevkov)
(1) Ministrstvo, pristojno za finance, pregleda predloge finančnih načrtov neposrednih
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uporabnikov in predlaga potrebne uskladitve glede na navodilo za pripravo predloga državnega
proračuna.
(2) Če z neposrednimi uporabniki ne doseže soglasja, izdela ministrstvo, pristojno za finance,
poročilo za vlado, ki sprejme dokončno odločitev. Če z neposrednimi uporabniki, ki niso državni
upravni organi in organizacije, vlada ne doseže soglasja, vključi v predlog proračuna predlog
finančnega načrta, ki ga predlaga vlada, in v njegovo obrazložitev predlog finančnega načrta, ki
ga predlaga neposredni uporabnik.
20. člen
(Predpisi za pripravo predloga proračuna)
Vlada podrobneje predpiše:
1. vsebino dokumentov razvojnega načrtovanja in postopek njihove priprave na predlog
ministra, pristojnega za razvoj, in ministra, pristojnega za finance, in
2. terminski načrt za pripravo državnega proračuna, dokumente in organe, ki so pristojni
za njihovo pripravo, na predlog ministra, pristojnega za finance, in ministra, pristojnega za
razvoj.
3. 2. Priprava načrta razvojnih programov, načrtov delovnih mest in načrta nabav
21. člen
(Priprava predloga načrta razvojnih programov)
(1) Neposredni uporabniki predložijo predlog načrta razvojnih programov neposrednega
uporabnika organu, pooblaščenemu za pripravo usklajenega predloga načrta razvojnih
programov (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj), ki ga določi vlada oziroma župan.
(2) Pri pripravi usklajenega načrta razvojnih programov je treba upoštevati:
1. da mora biti posamezen program ali projekt neposrednega uporabnika usklajen z
dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja in s proračunskim memorandumom;
2. da mora biti posamezen investicijski projekt ali program neposrednega uporabnika v
skladu s predpisano metodologijo za izdelavo investicijske dokumentacije inje potrjen najmanj
na ravni predinvesticijske zasnove in
3. merila in način uporabe meril za izbiro med konkurenčnimi programi ali projekti.
(3) Predlog načrta razvojnih programov mora biti usklajen s predlogi finančnih načrtov
neposrednih uporabnikov.
(4) Če predlog načrta razvojnih programov ni usklajen s proračunom, ga mora predlagatelj v
30ih dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti s proračunom.
22. člen
(Predpisi za pripravo načrta razvojnih programov)
(1) Minister, pristojen za finance, predpiše način in roke za predložitev predlogov načrtov
razvojnih programov neposrednih uporabnikov.
(2) Minister, pristojen za finance, v sodelovanju z ministrom, pristojnim za razvoj, predpiše
metodologijo za izdelavo investicijskih programov.
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(3) Vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, in ministra, pristojnega za razvoj,
podrobneje predpiše:
1. pogoje za uvrstitev programov in projektov v načrt razvojnih programov in
2. merila in način uporabe meril za izbiro med konkurenčnimi projekti in programi.
(4) Župan predpiše način in roke za predložitev predlogov načrtov razvojnih programov
neposrednih uporabnikov. Predpisi iz drugega in tretjega odstavke tega člena veljajo tudi za
občine.
23. člen
(Priprava predlogov načrtov delovnih mest in njihov sprejem)
(1) Načrt delovnih mest neposrednega uporabnika zajema sistemizirana in zasedena delovna
mesta in funkcije pri neposrednem uporabniku za prihodnji dve leti.
(2) Neposredni uporabniki pripravijo predlog načrta delovnih mest z obrazložitvijo in ga
predložijo organu, pristojnemu za sprejem oziroma za pripravo skupnega načrta delovnih mest.
(3) Načrt delovnih mest neposrednega uporabnika državnega proračuna sprejme njegov
predstojnik, za neposredne uporabnike običnskega proračuna pa župan. Ne glede na določbo
prejšnjega stavka sprejme načrt delovnih mest za:
1. državne upravne organe in organizacije vlada na predlog Kadrovske službe Vlade
Republike Slovenije, kije pristojna za pripravo načrta delovnih mest za državne upravne organe
in organizacije;
2. vrhovno sodišče za sodišča;
3. senat za prekrške za samostojne državne organe za postopek o prekrških in
4. državno tožilstvo za tožilstva.
(4) Organi, pristojni za sprejem oziroma za pripravo načrta delovnih mest, morajo uskladiti
predloge načrtov delovnih mest s predlogom proračuna.
(5) Pristojni organi sprejmejo načrt delovnih mest, ki je usklajen s proračunom, v 30 dneh po
uveljavitvi proračuna.
(6) Minister, pristojen za finance, oziroma župan predpiše roke in način za pripravo in
predložitev predlogov načrtov delovnih mest neposrednih uporabnikov.
24. člen
(Priprava predloga načrta nabav in njegov sprejem)
(1) Načrt nabav in gradenj (v nadaljnjem besedilu: načrt nabav) zajema osnovna sredstva,
potrebna za delovanje neposrednih uporabnikov. V njem se ločeno po neposrednih uporabnikih
izkažejo odplačni način pridobitve lastninske pravice in zakup osnovnih sredstev, investicijsko
vzdrževanje in obnova osnovnih sredstev, ločeno po:
1. zgradbah in prostorih;
2. prevoznih sredstvih;
3. informacijski opremi in storitvah;
4. drugi opremi;
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5. zemljiščih in naravnem bogastvu in
6. drugih osnovnih sredstvih.
(2) Neposredni uporabniki pripravijo predlog načrta nabav z obrazložitvijo in ga predložijo
organu,pristojnemu za sprejem oziroma za pripravo skupnega načrta nabav.
(3) Vlada oziroma župan sprejme načrt nabav, ki vsebuje načrtovane projekte neposrednih
uporabnikov. Predlog skupnega načrta nabav za sodišča, za samostojne državne organe za
postopek o prekrških, za državna tožilstva in za državno pravobranilstvo pripravi ministrstvo,
pristojno za pravosodje.
(4) Organi, pristojni za sprejem oziroma za pripravo načrta nabav, morajo uskladiti predloge
načrtov nabav s predlogom proračuna.
(5) Vlada sprejme načrt nabav, kije usklajen s proračunom, v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
(6) Minister, pristojen za finance, oziroma župan predpiše roke in način za pripravo in
predložitev predlogov načrtov nabav neposrednih uporabnikov.
3. 3 Priprava finančnega načrta posrednega uporabnika proračuna, Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije
25. člen
(Priprava in posredovanje finančnega načrta posrednega uporabnika državnega
proračuna, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije)
(1) Posredni uporabniki državnega proračuna, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba za obvezni del zavarovanja,
morajo pripraviti predloge finančnih načrtov ob pripravi in na podlagi izhodišč, ki veljajo za
državni proračun.
(2) Pristojna ministrstva morajo na način in v roku, ki ga predpiše minister, pristojen za finance,
zahtevati od posrednih uporabnikov državnega proračuna, da jim pošljejo podatke, potrebne za
pripravo finančnih načrtov ministrstev. Minister, pristojen za finance, lahko od neposrednih
uporabnikov zahteva podatke, ki se našajo na financiranje posrednih uporabnikov in so potrebni
za pripravo predloga državnega proračuna.
(3) Predloge finančnih načrtov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba za obvezni del zavarovanja, javnih skladov
in agencij morajo pristojna ministrstva predložiti ministrstvu, pristojnemu za finance, kijih hkrati
s predlogom državnega proračuna predloži vladi, ta pa državnemu zboru.
(4) Finančne načrte posrednih uporabnikov državnega proračuna sprejme pristojni organ po
postopku, določenem v posebnem zakonu ali drugem predpisu ali v aktu o ustanovitvi
posrednega uporabnika. Če se posredni uporabnik v pretežnem delu financira iz proračunskih
sredstev, se njegov finančni načrt sprejme v 60ih dneh po sprejetju državnega proračuna.

16. marec 1999

43

poročevalec, št. 15

26. člen
(Priprava in predložitev finančnega načrta posrednega uporabnika občinskega
proračuna)
(1) Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti predloge finančnih načrtov ot?
pripravi in na podlagi izhodišč, ki veljajo za občinski proračun.
(2) Neposredni uporabniki občinskega proračuna morajo na način in v roku, kot ga predpiše
župan, od posrednih uporabnikov zahtevati, da jim pošljejo podatke, potrebne za pripravo
finančnih načrtov neposrednih uporabnikov. Župan lahko od neposrednih uporabnikov zahteva
podatke, ki se našajo na financiranje posrednih uporabnikov in so potrebni za pripravo predloga
občinskega proračuna.
(2) Predloge finančnih načrtov javnih skladov in agencij morajo pristojni organi predložiti za
finance pristojnemu organu občine, ki jih hkrati s predlogom občinskega proračuna predloži
županu, ta pa občinskemu svetu.
(3) Finančne načrte posrednih uporabnikov občinskega proračuna sprejme pristojni organ po
postopku, določenem v posebnem predpisu ali v aktu o ustanovitvi posrednega uporabnika. Če
se pravna oseba v pretežnem delu financira iz proračunskih sredstev, se njen finančni načrt
sprejme v 30ih dneh po sprejetju občinskega proračuna.

4 SPREJEMANJE PRORAČUNA
4.1 Postopek sprejemanja proračuna
27. člen
(Predložitev predloga proračuna državnemu zboru oziroma občinskemu svetu)
(1) Minister, pristojen za finance, predloži predlog državnega proračuna za prihodnje leto vladi
do 15. septembra tekočega leta. Vlada ga mora sprejeti in predložiti državnemu zboru skupaj s
proračunskim memorandumom do 1. oktobra tekočega leta.
(2) Župan predloži predlog občinskega proračuna za prihodnje leto občinskemu svetu do 30.
oktobra tekočega leta.
(3) Če se med pripravo predloga proračuna bistveno spremenijo predpostavke gospodarskega
razvoja, usmeritve ekonomske in javnofinančne politike, obseg in sestava proračuna, sprejme
vlada ob predlogu državnega proračuna tudi spremembe proračunskega memoranduma.
28. člen
(Sprejemanje proračuna)
(1) Državni zbor oziroma občinski svet mora sprejeti proračun v roku, ki omogoča uveljavitev
proračuna s 1. januarjem leta, za katero se sprejema proračun.
(2) Podrobnejše postopke sprejemanja proračuna uredita državni zbor oziroma občinski svet s
poslovnikom.
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29. člen
(Omejitve pri sprejemanju proračuna)
(1) Amandmaji k predlogu proračuna, kijih predlaga državni zbor oziroma občinski svet, morajo
biti v okviru obsega proračunskega presežka oziroma primanjkljaja in obsega zadolžitve, ki ga
predlaga vlada oziroma župan.
(2) Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo obsegati predloge za povečanje prejemkov
proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov proračuna v isti višini, pri čemer ti ne smejo biti v
breme proračunske rezerve ali splošne proračunske rezervacije.
30. člen
(Predložitev občinskih proračunov)
Župan predloži občinski proračun ministrstvu, pristojnemu za finance, v tridesetih dneh po
njegovem sprejetju.
4. 1 Sredstva v obdobju začasnega financiranja
31. člen
(Sredstva v obdobju začasnega financiranja)
(1) Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje začasno
nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za enake programe kot v preteklem letu. V
obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečevati števila zaposlenih
glede na stanje na dan 31. december preteklega leta.
(3) V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s
porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
(4) Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun
tekočega leta.
32. člen
(Odločanje o začasnem financiranju)
(1) Odločitev o začasnem financiranju države sprejme vlada in o tem obvesti državni zbor.
t
(2) Odločitey o začasnem financiranju občine sprejeme občinski svet.

*

(3) Obdobje začasnega financiranja se določi največ za dva meseca in se lahko podaljšuje samo
za dva meseca.
5 IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
S. 1 Prejemki proračuna in načrtovanje likvidnosti proračuna
33. člen
(Vplačila v proračun)
(1) Prejemki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu z zakonom in drugimi
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predpisi ne glede na obseg, ki je v proračunu določen za posamezno vrsto prejemka.
(2) Neposredni uporabniki so dolžni zagotavljati popolno in pravočasno pobiranje prejemkov
proračuna iz svoje pristojnosti ter izločanje teh prejemkov v proračun.
(3) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena veljata tudi v obdobju začasnega financiranja.
34. člen
(Plačila obveznih dajatev v denarju)
Obvezne dajatve se plačujejo v denaiju, razen če ni z zakonom določeno drugače.
35. člen
(Določanje obsega izdatkov neposrednih uporabnikov za določeno obdobje)
(1) Neposredni uporabniki smejo plačevati obveznosti samo v obsegu, ki ga za trimesečje ali
drugo obdobje neposrednemu uporabniku določi vlada oziroma župan (v nadaljnjem besedilu:
kvota).
(2) Pri določanju predloga kvote neposrednemu uporabniku minister, pristojen za finance,
oziroma za finance pristojen organ občine upošteva v letnem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika zagotovljena sredstva, prevzete obveznosti neposrednega uporabnika in predlog
kvote, ki gaje pripravil neposredni uporabnik, ter likvidnostne možnosti proračuna. Ministrstvo,
pristojno za finance, oziroma za finance pristojen organ občine mora sporočiti neposrednemu
uporabniku kvoto vsaj petnajst delovnih dni pred začetkom obdobja, na katero se nanaša.
(3) Minister, pristojen za finance, določi za državni in občinske proračune postopek in pogoje,
ki jih je treba upoštevati pri določanju kvot iz prvega in drugega odstavka tega člena, ter ukrepe
ob nespoštovanju predpisanih kvot.
36. člen
(Načrtovanje likvidnosti proračuna)
(1) Ministrstvo, pristojno za finance, oziroma za finance pristojen organ občine načrtuje
likvidnost proračuna z napovedjo denarnega toka proračuna na podlagi mesečnih načrtov za
izvrševanje proračuna, ki jih pripravi ministrstvo, pristojno za finance, oziroma za finance
pristojen organ občine na način in v rokih, kot jih predpiše minister, pristojen za finance.
(2) Mesečni načrta za izvrševanje proračuna je pregled načrtovanih prihodkov, povečanih za
sredstva vrnjenih posojil in sredstva od prodaje kapitalskih naložb, ter pregled načrtovanih
odhodkov, povečanih za dana posojila in sredstva za nakup kapitalskih naložb ter odplačil glavnic
dolga.
(3) Največji možni obseg načrtovanih odhodkov, povečanih za dana posojila in sredstva za nakup
kapitalskih deležev ter odplačila dolga, v skladu z likvidnostnimi možnostmi proračuna
predhodno določi minister, pristojen za finance.
5. 2 Prerazporejanje proračunskih sredstev
37. člen
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(Prerazporejanje proračunskih sredstev)
(1) Proračunska sredstva je mogoče prerazporejati pod pogoji in na način, ki jih določata ta
zakon in zakon, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, oziroma odlok, s katerim se
sprejme občinski proračun.
(2) Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in
naložb in računom financiranja ni dovoljeno.
38. člen
(Prerazporejanje sredstev za odplačila dolga, stroškov, povezanih z zadolževanjem, in
poroštev)
(1) Obveznosti iz državnega oziroma občinskega dolga, stroškov, povezanih z zadolževanjem,
in poroštev se poravnavajo ne glede na sredstva, ki so za ta namen izkazana v posebnem delu
proračuna.
(2) Ne glede na določbo drugega odstavka prejšnjega člena lahko vlada prerazporedi sredstva
za pokrivanje obveznosti iz prejšnjega odstavka iz bilance prihodkov in odhodkov.
(3) O prerazporeditvi sredstev iz prejšnjega odstavka vlada obvesti državni zbor, župan pa
občinski svet v 30ih dneh.
S. 3 Začasno zadrževanje izvrševanja proračuna in rebalans proračuna
39. člen
(O Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali
spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko vlada
na predlog ministrstva, pristojnega za finance, oziroma župan na predlog za finance pristojnega
organa občine največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov (v nadaljnjem besedilu:
začasno zadržanje izvrševanja). Z ukrepi začasnega zadržanja izvrševanja lahko.
1. ustavi prevzemanje obveznosti;
2. predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil;
3. ustavi izdajanje soglasij k pogodbam in
4. ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti.
(2) Ministrstvo, pristojno za finance, oziroma za finance pristojen organ občine pripravi predlog
obsega in ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja v sodelovanju z neposrednimi uporabniki.
Ukrepi začasnega zadržanja izvrševanja se morajo enakomerno nanašati na vse neposredne
uporabnike.
(3) O odločitvi iz prvega odstavka tega člena mora vlada obvestiti državni zbor, župan pa
občinski svet.
(4) Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna proračun ne more
uravnovesiti, mora najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadržanje izvrševanja
proračuna vlada oziroma župan predlagati rebalans proračuna.
(5) Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme državni zbor oziroma občinski svet na predlog vlade
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oziroma župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.
(6) V obdobju sprejemanja rebalansa proračuna lahko vlada na predlog ministra, pristojnega za
finance, oziroma župan ponovno začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
5. 4 Vključevanje nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v proračun
40. člen
(Vključevanje novih obveznosti v proračun)
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove
obveznosti za proračun, vključi vlada oziroma župan te obveznosti v proračun in določi obseg
izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, kije določen
s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.
41. člen
(Splošna proračunska rezervacija)
(1) V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži
kot splošna proračunska rezervacija.
(2) Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere
v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
(3) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča vlada na predlog ministra,
pristojnega za finance. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v
finančni načrt neposrednega uporabnika.
42. člen
(Namenski prejemki in izdatki proračuna)
(1) Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski
izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov
povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračun.
(2) Namenska prejemki proračuna so donacije, namenski prejemki proračunskega sklada,
prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od prodaje ali zamenjave
državnega oziroma občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj. Z
zakonom, ki se nanaša na izvrševanje državnega proračuna, oziroma v odloku, s katerim se
sprejme občinski proračun, se lahko določijo tudi druge vrste namenskih prejemkov in izdatkov
proračuna.
(3) Minister, pristojen za finance, podrobneje uredi način vključevanja namenskih prejemkov in
izdatkov v državni in občinske proračune, za sredstva lastne dejavnosti pa določi tudi namene
in pogoje porabe teh sredstev.
43. člen
(Prenos namenskih sredstev)
(1) Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, razen sredstva, kijih neposredni
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uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
(2) Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika,
na katerega se nanašajo, in proračun.
44. člen
(Obveznosti iz preteklih let)
Neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v
proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.
45. člen
(Spremembe neposrednih uporabnikov med letom)
(1) Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost neposrednega uporabnika,
se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega uporabnika. O
povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča vlada oziroma župan.
(2) Če se neposredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug
neposredni uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.
5. 5 Proračunska rezerva
46. člen
(1) V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
(2) Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za pokrivanje posledic
izrednih razmer, kot so zlasti poplave, suša, požar, potres in druge naravne ali ekološke nesreče,
živalske kužne bolezni, rastlinski škodljivci in akcije Slovenske vojske ter Policije v izrednih
razmerah.
(3) V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna
v višini, kije določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Del
sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna
za preteklo leto.
(4) O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 0,1 % v proračunu
načrtovane proračunske rezerve odloča vlada na predlog ministra, pristojnega za finance,
oziroma župan na predlog za finance pristojnega organa občine in o uporabi sredstev obvešča
državni zbor oziroma občinski svet na način, kot je določen s tem zakonom. O uporabi sredstev
proračunske rezerve v znesku, ki presega navedeno višino, odloča državni zbor oziroma občinski
svet s posebnim zakonom oziroma odlokom.
5. 6 Prevzemanje obveznosti v breme proračuna
47. člen
(Prevzemanje obveznosti v breme proračuna tekočega leta)
(1) Neposredni uporabnik prevzema obveznosti s pisno pogodbo, razen če ni z zakonom
drugače določeno. Za nalogo, za katero zagotavlja sredstva več neposrednih uporabnikov, je
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lahko sklenjena le ena večstranska pogodba, v kateri je določen neposredni uporabnik, ki je
koordinator nalog.
(2) Neposredni uporabnik mora pri prevzemanju obveznosti s pogodbo, katere vrednost presega
višino, določeno v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, oziroma v odloku,
s katerim se sprejme občinski proračun, k finančnim določbam pogodbe pridobiti predhodno
soglasje ministra, pristojnega za finance, oziroma za finance pristojnega organa občine. Minister,
pristojen za finance, oziroma za finance pristojen organ občine izda soglasje v desetih dneh po
vložitvi popolne vloge za izdajo soglasja.
48. člen
(Prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
(1) Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v
prihodnjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
(2) Neposredni uporabnik lahko prevzame obveznost iz prejšnjega odstavka, katere vrednost
presega višino, določeno v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, oziroma
v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, samo po predhodnem soglasju ministra,
pristojnega za finance, oziroma za finance pristojnega organa občine. Minister, pristojen za
finance, oziroma za finance pristojen organ občine izda soglasje v desetih dneh po vložitvi
popolne vloge za izdajo soglasja.
(3) V zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, oziroma v odloku, s katerim
je sprejet občinski proračun, se za posamezne namene določi največji obseg obveznosti, ki
zahtevajo plačilo v prihodnjih letih in jih lahko neposredni uporabnik prevzame v tekočem letu.
(4) Omejitve iz prejšnjih odstavkov ne veljajo za obveznosti, povezane z zadolževanjem države
oziroma občine in upravljanjem z dolgovi države oziroma občine.
(5) Plačila sredstev, ki izhajajo v skladnu s tem členom prevzetih obveznosti, mora neposredni
uporabnik vključiti v proračun leta, v katerem zapadejo.
49. člen
(Plačevanje obveznosti)
(1) Neposredni uporabnik mora pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se
poravnavajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki jih za posamezne namene državnih in
občinskih proračunov predpiše minister, pristojen za finance.
(2) Neposredni uporabnik uporablja sredstva za plačevanje že opravljenih nabav blaga, storitev
in gradbenih del. Dogovarjanje o predplačilih je možno le izjemoma ob primernem zavarovanju
predplačil ter na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, oziroma župana.
Način zavarovanja predplačil iz državnih in občinskih proračunov predpiše minister, pristojen za
finance.
50. člen
(Oddaja javnih naročil)
(1) Pogodba za nabavo blaga, storitev in gradbenih del v breme proračunskih sredstev se lahko
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sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju.
(2) Sredstva subvencij, posojil in drugih oblik državnih pomoči se dodelijo na podlagi predhodno
izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije, pod pogoji in po
postopku, ki ga predpiše minister, pristojen za finance, če s posebnim zakonom ni drugače
določeno.
5. 7 Izplačila iz proračuna in vračila vanj
51. člen
(Izplačila iz proračuna)
(1) Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s
katero se izkazuje obveznost za plačilo.
(2) Pravni temelj in višino obveznosti, ki izhaja iz verodostojne knjigovodske listine, je treba
pred izplačilom preveriti in pisno potrditi.
(3) Minister, pristojen za finance, podrobneje uredi načine prevzemanja obveznosti, obveščanja
o prevzetih obveznostih in načine izplačil iz državnega in občinskega proračuna.
52. člen
(Vračila v proračun)
(1) Če se naknadno ugotovi, daje bilo izplačilo iz proračuna neupravičeno izvršeno, mora
neposredni uporabnik takoj zahtevati vračilo v proračun.
t
(2) Če se pri proračunskem nadzoru ugotovi, da so bila sredstva uporabljena v nasprotju z
zakonom ali proračunom, proračunski inšpektor z odločbo izreče ukrep, s katerim se zahteva
vračilo sredstev.
t
(3) Za sredstva, vrnjena v proračun v istem proračunskem letu, se zniža obremenitev finančnega
načrta uporabnika, v breme katerega so bila sredstva plačana.
5. 8 Proračunski sklad
53. člen
(Proračunski sklad)
(1) Proračunski sklad je evidenčni račun v okviru računa proračuna, ki ga odpre država oziroma
občina zaradi ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov in uresničevanja namena,
določenega s posebnim zakonom, mednarodno pogodbo ali odlokom občine.
(2) Pravni akt iz prejšnjega odstavka mora določati:
1. namen proračunskega sklada;
2. čas, za katerega je proračunski sklad ustanovljen;
3. ministrstvo oziroma občinski organ, kije pristojen za upravljanje proračunskega sklada,
in
4. vire financiranja proračunskega sklada.
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54. člen
(Financiranje proračunskega sklada in odgovornost za obveznosti proračunskega
sklada)
(1) Proračunski sklad se financira iz:
1. proračunskih sredstev, zagotovljenih v proračunu za tekoče leto;
2. namenskih prejemkov proračuna, ki so določeni kot namenski prejemki proračunskega
sklada, in
3. prejemkov od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada.
(2) Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz premoženja sklada.
55. člen
(Upravitelj proračunskega sklada)
(1) Upravitelj proračunskega sklada je pristojno ministrstvo oziroma pristojni organ občine.
(2) S prenehanjem proračunskega sklada prevzame pravice in obveznosti proračunskega sklada
upravitelj.
56. člen
(Posebnosti razpolaganja s sredstvi proračunskega sklada)
(1) Izplačila v breme proračunskega sklada se lahko izvajajo do višine razpoložljivih sredstev
proračunskega sklada, obveznosti pa se lahko prevzemajo v okviru utemeljeno pričakovanih
prejemkov proračunskega sklada.
(2) Neporabljena sredstva na računu proračunskega sklada na koncu tekočega leta se prenesejo
v prihodnje leto.
5. 9 Sistem enotnega zakladniškega računa
57. člen
(1) Izvrševanje državnega proračuna se opravlja prek računov, kijih pri Banki Slovenije odpre
minister, pristojen za finance, in ki sestavljajo sistem enotnega zakladniškega računa. V sistem
enotnega zakladniškega računa sta s svojimi računi vključena tudi Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v
obveznem delu zavarovanja.
(2) Izvrševanje občinskega proračuna se opravlja prek računov, ki jih pri Banki Slovenije v
soglasju z ministrstvom, pristojnim za finance, odpre župan.
(3) Prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih in stroški, nastali v zvezi z
zagotavljanjem likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa, so prihodek oziroma
odhodek državnega proračuna ali Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
5. 10 Poročanje o izvrševanju proračuna
, 58. člen
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(Poročanje o doseženih ciljih in rezultatih)
(1) Neposredni uporabniki morajo pripraviti poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na področjih
iz svoje pristojnosti v preteklem letu do 28. februarja tekočega leta in ga predložiti ministrstvu,
pristojnemu za finance, ta pa vladi. Vlada mora poročila predložiti državnemu zboru skupaj z
zaključnim računom proračuna.
(2) Minister, pristojen za finance, predpiše enotno metodologijo za pripravo poročil o doseženih
ciljih in rezultatih.
59. člen
(Poročanje o izvrševanju proračuna)
(1) Minister, pristojen za finance, oziroma župan vjuliju poroča vladi oziroma občinskemu svetu
o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Poročilo vsebuje:
1. poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in
oceno realizacije do konca leta;
2. podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz
proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju
proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev
proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih terjatvah iz naslova
poroštev;
3. razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
4. predlog potrebnih ukrepov.
(2) Vlada mora poročilo iz prejšnjega odstavka predložiti državnemu zboru.
5. 11 Pristojnosti predstojnika neposrednega uporabnika
60. člen
(Pristojnost predstojnika neposrednega uporabnika)
(1) Predstojnik neposrednega uporabnika je pristojen za prevzemanje obveznosti, verifikacijo
obveznosti, izdajo odredbe za plačilo v breme proračunskih sredstev organa, ki ga vodi, in
ugotavljanje pravice izterjave ter izdajanje nalogov za izterjavo v korist proračunskih sredstev.
(2) Predstojnik neposrednega uporabnika odgovarja za zakonitost, namenskost, učinkovitost in
gospodarnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi.
(3) Predstojnik neposrednega uporabnika lahko s pooblastilom prenese posamezna upravičenja
iz prvega odstavka tega člena na druge osebe. Oseba, ki je pooblaščena za izdajo odredb za
plačilo, je odredbodajalec.
61. člen
(Razmejitev pristojnosti med odredbodajalci, računovodji in notranjimi nadzorniki)
(1) Izvrševanje proračuna poteka v skladu z načelom razmejitve pristojnosti med odredbodajalci,
računovodji in notranjimi nadzorniki.
(2) Funkcije odredbodajalca, računovodje in notranjega nadzornika so nezdružljive.
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6 UPRAVLJANJE Z DRŽAVNIM IN OBČINSKIM PREMOŽENJEM
6.1 Splošna določba
62. člen
(Državno in občinsko premoženje in njegovo upravljanje)
(1) Državno in občinsko premoženje po tem zakonu je finančno in stvarno premoženje v lasti
države in občin. Finančno premoženje so denarna sredstva, kapitalske naložbe, ovrednoteno
premoženje v lasti države oziroma občine, ki ga upravljajo javni zavodi, javni skladi in agencije
(v nadaljnjem besedilu: vloge v javnih zavodih, javnih skladih in agencijah), in terjatve.
Kapitalske naložbe so delnice in deleži v gospodarskih družbah in javnih podjetjih. Stvarno
premoženje je sestavljeno iz premičnin in nepremičin.
(2) Ovrednoteno premoženje v lasti države ožiroma občine, ki ga upravljajo javni zavodi, javni
skladi in agencije, se v njihovi bilanci stanja vodi kot obveznost do države oziroma občine.
(3) Neposredni uporabniki upravljajo z državnim in občinskim premoženjem skladno z določbami
tega zakona.
6. 2. Upravljanje s finančnim premoženjem
63. člen
(Upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotega
zakladniškega računa)
(1) S prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotega zakladniškega računa,
upravlja minister, pristojen za finance. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko
Slovenije in banke ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. O obliki
naložbe in načinu izbire banke odloča minister, pristojen za finance.
(2) Iz prostih denarnih sredstev na računih državnega proračuna lahko daje minister, pristojen
za finance, likvidnostna posojila Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavodu za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, obema za obvezni del zavarovanja, javnim
skladom in agencijam, katerih ustanovitelj je država, in sicer pod pogoji, kijih določi zakon, ki
ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, in po pravilih, kijih določi minister, pristojen za
finance.
64. člen
(Upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi občinskih proračunov)
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko
nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti,
likvidnosti in donosnosti naložbe. O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisom ministra,
pristojnega za finance.
65. člen
(Ponudba prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega oziroma
občinskih proračunov)
Ministrstvo, pristojno za finance, oziroma za finance pristojen organ občine lahko zahteva, da
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mu posredni uporabniki državnega proračuna oziroma posredni uporabniki občinskega proračuna
pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri bankah ali pred nalaganjem teh sredstev v
vrednostne papirje ponudijo denarna sredstva, če je to treba zaradi zagotavljanja likvidnostnih
sredstev na računih, vključenih v sistem enotega zakladniškega računa, oziroma za izvrševanje
občinskega proračuna.
66. člen
(Upravljanje kapitalskih naložb države oziroma občin in vlog države oziroma občin v
javnih zavodih, javnih skladih in agencijah)
(1) S kapitalskimi naložbami države in vlogami države v javnih zavodih, javnih skladih in
agencijah (v nadaljnjem besedilu: kapitalske naložbe in vloge) upravljajo pristojna ministrstva v
soglasju z ministrstvom, pristojnim za finance. S kapitalskimi naložbami in vlogami občin upravlja
za finance pristojen organ občine.
(2) Pristojna ministrstva oziroma za finance pristojen organ občine v imenu lastnika oziroma
ustanovitelja izvajajo naslednje naloge:
1. nadzor nad poslovanjem in poslovnimi rezultati pravnih oseb;
2. usklajevanje finančnih načrtov za prihodnje leto in letnih poročil za preteklo leto javnih
zavodov, javnih skladov in agencij in dajanje sogasij k njim;
3. nadzor nad zadolževanjem pravnih oseb in
4. uveljavljanje različnih pravic lastnika kapitalske naložbe (npr. sodelovanje na skupščinah
in v nadzornih svetih) in vlog.
(3) Za vodenje centralne evidence kapitalskih naložb in vlog države je pristojno ministrstvo,
pristojno za finance, oziroma za finance pristojen organ občine.
67. člen
(Poročanje o upravljanju kapitalskih naložb in vlog države oziroma občine)
(1) Pristojno ministrstvo oziroma župan pripravi poročilo o upravljanju s kapitalskimi naložbami
in vlogami za preteklo poslovno leto do 30. junija tekočega leta in ga predloži ministrstvu,
pristojnemu za finance oziroma občinskemu svetu.
(2) Pravne osebe, v katerih ima država oziroma občina najmanj 15 - odstotni delež v kapitalu,
morajo najpozneje v 180 dneh po koncu poslovnega leta, vendar najmanj 30 dni pred objavo
sklica seje skupščine, predložiti ministrstvu, pristojnemu za finance, in pristojnemu ministrstvu
oziroma za finance pristojnemu organu občine gradivo za sejo skupščine in vsa revizijska
poročila ter poročila nadzornih organov za preteklo poslovno leto, če jih gradivo za sejo
skupščine ne vsebuje.
(3) Minister, pristojen za finance, oziroma župan lahko v pravnih osebah, v katerih ima država
oziroma občina najmanj 15 - odstotni delež v kapitalu, zahteva revizijo poslovanja na stroške
revidirane osebe.
68. člen
(Odločanje o pridobivanju kapitalskih naložb in vlog in razpolaganje države oziroma
občine z njimi)
O pridobivanju kapitalskih naložb in vlog države oziroma občine in razpolaganju z njimi odloča
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vlada na predlog pristojnega ministra, usklajenega z ministrom, pristojnim za finance, oziroma
občinski svet, razen če ni z zakonom o lokalni samoupravi drugače določeno.
69. člen
(Kupnina od prodaje kapitalskih naložb in vlog države in občin)
Kupnina od prodaje kapitalskih naložb in vlog se uporabi samo za financiranje izdatkov v računu
finančnih naložb in teijatev ter za odplačila dolgov v računu financiranja.
70. člen
(Izterjava regresnih terjatev iz naslova poroštev)
Če so bila za izpolnitev obveznosti iz posojilnih pogodb ali drugih obveznosti, za katere je dala
država oziroma občina poroštvo, uporabljena sredstva proračuna, se vzpostavi teijatev do
poroštvenega dolžnika, namesto katerega je bila plačana obveznost. Minister, pristojen za
finance, oziroma za finance pristojen organ občine začne takoj po izpolnitvi obveznosti postopek
za poplačilo regresne teijatve od regresnega dolžnika na podlagi pogodbe o zavarovanju.
71.člen
(Konverzija terjatve v kapitalsko naložbo)
(1) Država lahko pridobiva kapitalske naložbe v gospodarskih družbah neodplačno, iz sredstev
proračuna ali z vplačilom kapitala s stvarnim vložkom.
(2) Pridobitev kapitalskih naložb države v gospodarskih družbah z vplačilom kapitala s stvarnim
vložkom se lahko izvede s:
1. konverzijo zapadlih in neplačanih davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev dolžnika
do države v postopkih prisilne poravnave v skladu z zakonom o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji;
2. konverzijo teijatev iz naslova danih posojil in plačanih poroštev in
3. z vložitvijo premičnin in nepremičnin, razen nepremičnin, ki se uporabljajo za izvajanje
javnih služb.
(3) O pridobivanju kapitalske naložbe države v gospodarskih družbah po prejšnjem odstavku
odloča vlada na predlog pristojnega ministrstva, usklajenega z ministrstvom, pristojnim za
finance.
72. člen
(Odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje dolga do države oziroma občine)
(1) Pristojen minister v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, oziroma župan lahko na
prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno
plačilo dolga dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno
izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika, od katerega sicer ne bi bilo mogoče izteijati
celotnega dolga. Minister, pristojen za finance, predpiše način zavarovanja in obrestovanja
odloga plačila dolga dolžnika države ali občine.
(2) Minister, pristojen za finance, oziroma župan lahko zahteva takojšnje plačilo celotnega
dolga, katerega plačilo je odloženo, če eden izmed obrokov ni pravočasno plačan.
(3) Pristojen minister v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, oziroma župan lahko do
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višine, določene v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, oziroma v odloku,
s katenm se sprejme občinski proračun, odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili
stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino teijatve.
(4) Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do države oziroma občin iz naslova obveznih
dajatev.
6. 3. Upravljanje s stvarnim premoženjem
73. člen
(Pridobivanje stvarnega premoženja države in občine)
(1) Stvarno premoženje se lahko pridobiva z nakupom samo v obsegu, ki je potreben za
izpolnjevanje nalog neposrednega uporabnika državnega oziroma občinskega proračuna, brez
nepotrebnih zalog.
(2) Za brezplačno pridobitev premoženja je treba pridobiti predhodno soglasje vlade oziroma za
finance pristojnega organa občine ali drugega z občinskim statutom pooblaščenega organa, če
bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji, ki bi lahko
povzročili obveznosti za državo oziroma občino.
(3) Vlada predpiše načela in standarde za izvajanje določb prvega in drugega odstavka tega člena
in mora pri tem upoštevati načela učinkovitosti in gospodarnosti. Načela in standardi, kijih izda
vlada, veljajo tudi za občine.
74. člen
(Načela za upravljanje s stvarnim premoženjem)
(1) Neposredni uporabniki upravljajo s stvarnim premoženjem, ki ga imajo v posesti. Upravljanje
stvarnega premoženja po tem zakonu zajema uporabo premoženja, njegovo vzdrževanje in
oddajanje v zakup.
(2) Predstojnik neposrednega uporabnika mora upravljati s premoženjem, ki je v upravljanju pri
neposrednem uporabniku, s skrbnostjo dobrega gospodaija in voditi evidence o tem premoženju.
t
(3) Stvarno premoženje in fizične osebe se morajo zavarovati, če zakon tako določa. O
zavarovanju stvarnega premoženja v drugih primerih odloča predstojnik neposrednega
uporabnika ob upoštevanju analize stroškov in koristi ter spoštovanju načel učinkovitosti in
gospodarnosti razpolaganja s proračunskimi sredstvi. Odškodnina za odpravo škode na stvarnem
premoženju, ki ni zavarovano, se izplača iz proračuna.
(4) Minister, pristojen za finance, predpiše skupna merila za izvajanje prejšnjega odstavka za
državo in občine.

7 ZADOLŽEVANJE, UPRAVLJANJE Z DOLGOVI IN POROŠTVA DRŽAVE IN
OBČIN TER ZADOLŽEVANJE JAVNEGA SEKTORJA
7. 1 Zadolževanje in upravljanje z dolgovi
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75. člen
(Zadolževanje države)
(1) Država se lahko zadolžuje doma in v tujini v obsegu, ki ga določa zakon.
(2) V obdobju začasnega financiranja se lahko država zadolži do višine, ki je potrebna za
odplačilo glavnic državnega dolga v tekočem proračunskem letu.
(3) Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more
uravnovesiti, se lahko država likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega
sprejetega proračuna.
76. člen
(Upravljanje z državnim dolgom)
(1) Država lahko s črpanjem posojil in izdajanjem vrednostnih papiijev pridobiva sredstva,
potrebna za vračilo državnega dolga pred njegovo dospelostjo ali za odkup lastnih vrednostnih
papiijev, če se s tem:
1. podpirajo ukrepi za doseganje gospodarskega ravnotežja;
2. zmanjšajo stroški državnega dolga ali
3. izboljša kakovost zadolžitve in se s tem dolg države ne poveča.
(2) Država lahko sklepa tudi druge posle, s katerimi se zmanjšajo ali izključijo tečajna ali obrestna
tveganja, povezana z državnim dolgom (izvedeni finančni instrumenti).
77. člen
(Intervencije na trgu vrednostnih papirjev)
(1) Država lahko kupuje in prodaja lastne vrednostne papiije na organiziranem trgu vrednostnih
papiijev ali zunaj njega.
(2) Sredstva za nakupe vrednostnih papiijev iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v državnem
proračunu.
78. člen
(Sklepanje poslov v zvezi z državnim dolgom)
(1) O sklepanju poslov v zvezi z zadolževanjem države, upravljanjem z državnimi dolgovi in
intervencijami na trgu vrednostnih papiijev odloča minister, pristojen za finance, na podlagi
letnega programa financiranja proračuna, ki ga sprejme vlada.
(2) Posle iz prejšnjega odstavka sklepa minister, pristojen za finance, ali druga oseba po
njegovem pisnem pooblastilu.
(3) O poslih likvidnostnega zadolževanja odloča in jih sklepa minister, pristojen za finance, ali
oseba, ki jo minister, pristojen za finance, pisno pooblasti.
79. člen
(Posebnosti zadolževanja občin)
(1) Občina se lahko zadolžuje na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance,
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pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve, za katere
ministrstvo, pristojno za finance, ni izdalo soglasja, so nični.
(2) Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more
uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega
sprejetega proračuna. Če posebni zakon ne določa drugače, so prihodki od upravljanja s prostimi
denarnimi sredstvi prihodek proračuna in stroški v zvezi z .zagotavljanjem likvidnosti sredstev
proračuna izdatek proračuna.
(3) Občina mora o zadolževanju in odplačilih glavnic dolgov poročati ministrstvu, pristojnemu
za finance, na način in v rokih, ki jih predpiše minister, pristojen za finance.
(4) V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za
odplačilo glavnic občinskega dolga v tekočem proračunskem letu.
7. 2 Izdajanje poroštev
80. člen
(1) Država oziroma občina lahko izdaja poroštva v obsegu in po pogojih, kijih določa zakon.
(2) Poroštvene pogodbe v imenu države sklepa minister, pristojen za finance, ali oseba, ki jo za
to pooblasti vlada.
(3) Poroštvene pogodbe lahko v imenu občine sklepa župan ali oseba, ki jo župan pisno
pooblasti.
7. 3 Zadolževanje in izdajanje poroštev javnega sektorja
81. člen
(Zadolževanje in izdajanje poroštev javnega sektorja na ravni države)
(1) Posredni uporabniki državnega proračuna, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba za obvezni del zavarovanja, javni
gospodarski zavodi, javna podjetja in pravne osebe, v katerih ima država odločujoč vpliv na
upravljanje, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva samo pod pogoji, ki jih določi vlada na
predlog ministrstva, pristojnega za finance.
(2) Skupna višina zadolžitve in izdanih poroštev iz prejšnjega odstavka se določi z zakonom, ki
ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto.
(3) Vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, izda seznam pravnih oseb iz prvega
odstavka tega člena, pogoje in postopke, ki jih morajo pravne osebe oziroma predstavniki ali
pooblaščenci države v organih teh pravnih oseb upoštevati pri zadolževanju in izdajanju poroštev.
82. člen
(Zadolževanje in izdajanje poroštev javnega sektorja na ravni občine)
(1) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi, javna podjetja in
pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko zadolžujejo in
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izdafjajo poroštva samo, če je z zakonom to dovoljeno in pod pogoji, kijih določi občinski svet.
(2) Skupna višina zadolžitve in izdanih poroštev iz prejšnjega odstavka se določi z odlokom, s
katerim se sprejme občinski proračun.
(3) Občine morajo o zadolževanju oseb javnega sektorja in izdajanju poroštev po tem členu
obveščati ministrstvo, pristojno za finance, na način in v rokih, kijih predpiše minister, pristojen
za finance.

8 RAČUNOVODSTVO
8.1 Splošne določbe
83. člen
(Računovodski sistem)
(1) Za vodenje poslovnih knjig in izdelavo letnih poročil za državni in občinske proračune,
neposredne in posredne uporabnike proračuna, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja,
se uporabljajo določbe zakona o računovodstvu, razen če ta zakon ne določa drugače.
(2) Minister, pristojen za finance, predpiše računovodske postopke, kontni načrt, vodenje knjig
in izdelavo poročil za državni in občinski proračun, neposredne in posredne uporabnike
proračuna, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja, v skladu s slovenskimi računovodskimi
standardi in zakonom o računovodstvu.
84. člen
(Izjeme pri izkazovanju prejemkov in odhodkov)
(1) Minister, pristojen za finance, predpiše posebnosti pri izkazovanju prejemkov in izdatkov
proračuna.
(2) Pri likvidnostnem zadolževanju se v računu financiranja na koncu leta izkaže le razlika med
prejetimi in vrnjenimi sredstvi likvidnostnega zadolževanja v tekočem letu.
(3) Spremembe, nastale pri upravljanju z državnim in občinskim dolgom, konverzija terjatve v
kapitalsko naložbo, odpis dolga ali terjatve se izkazujejo samo v bilanci stanja.
85. člen
(Pristojnosti računovodske službe)
Računovodstvo državnega oziroma občinskih proračunov, neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja, opravlja plačila, tekoče ureja, zajema,
knjigovodsko evidentira in sporoča podatke, pripravlja obvezne računovodske izkaze, izvaja
računovodski nadzor in nadzor nad izpolnjevanjem terjatev in plačilom obveznosti in arhivira
izvirnike knjigovodskih listin, če ni s posebnim zakonom drugače določeno.
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86. člen
(Pooblaščeni računovodja)
(1) Predstojniki neposrednih in posrednih uporabnikov, ki vodijo računovodstvo, Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
oba v obveznem delu zavarovanja, določijo pooblaščenega računovodjo. Če vodijo
računovodstvo za več neposrednih ali posrednih uporabnikov, določijo pooblaščenega
računovodjo za posameznega neposrednega ali posrednega uporabnika.
(2) Župan določi enega ali več pooblaščenih računovodij za vodenje poslovnih knjig in izdelavo
letnih poročil občinskega proračuna in neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.
(3) Pooblaščeni računovodja lahko začasno zadrži izplačilo, če je v nasprotju s tem zakonom ali
zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, oziroma odlokom, s katerim se
sprejme občinski proračun.
87. člen
(Priprava konsolidirane premoženjske bilance države in občin)
(1) Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin je akt vlade, v katerem se prikaže
konsolidirano stanje premoženja države in občin po stanju na dan 31. decembra tekočega leta.
(2) Neposredni uporabniki državnega proračuna pripravijo premoženjsko bilanco in jo do 30.
aprila v prihodnjem letu predložijo ministrstvu, pristojnemu za finance.
(3) Neposredni uporabniki občinskega proračuna pripravijo premoženjsko bilanco in jo do 30.
marca v prihodnjem letu predložijo za finance pristojnemu organu občine, ki jo do 30. aprila v
prihodnjem letu predloži ministrstvu, pristojnemu za finance. Občine v premoženjsko bilanco
občine vključijo tudi premoženjsko bilanco posrednih uporabnikov občinskega proračuna in ožjih
delov občin iz petega odstavka tega Člena.
(4) Posredni uporabniki državnega proračuna, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba za obvezni del zavarovanja,
sestavijo premoženjsko bilanco in jo do 30. aprila v prihodnjem letu predložijo ministrstvu,
pristojnemu za finance.
(5) Posredni uporabniki občinskega proračuna in ožji deli občin sestavijo premoženjsko bilanco
in jo do 30. marca v prihodnjem letu predložijo za finance pristojnemu organu občine.
(6) Na podlagi premoženjskih bilanc iz drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena
pripravi ministrstvo, pristojno za finance, konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin
in jo do 31. maja v prihodnjem letu predloži vladi v sprejem.
88. člen
(Predložitev konsolidirane premoženjske bilance države in občin)
Vlada vsaki dve leti ob zaključnem računu državnega proračuna predloži državnemu zboru tudi
konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin.
89. člen
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(Navodila ministra, pristojnega za finance)
(1) Minister, pristojen za finance, izda podrobnejša navodila o zaključku leta do 30. septembra
tekočega leta za državne in občinske proračune.
(2) Minister, pristojen za finance, izda za državo in občine podrobnejša navodila o:
1. pripravi in predložitvi zaključnih računov;
2. pripravi in predložitvi premoženjskih bilanc in
3. pogojih, ki morajo biti zagotovljeni zaradi uporabe informacijske tehnologije pri vodenju
računovodstva.
8. 2 Zaključni račun proračuna
90. člen
(Vsebina zaključnega računa proračuna)
(1) Zaključni račun proračuna (v nadaljnjem besedilu: zaključni račun) je akt države oziroma
občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki
in drugih izdatki države oziroma občine za preteklo leto.
(2) Pri sestavi zaključnega računa se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna.
Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katere sestavni del so podatki iz
bilance stanja ter pojasnilo odstopanj.
(3) Minister, pristojen za finance, predpiše podrobnejšo vsebino in strukturo zaključnega računa
državnega in občinskega proračuna.
91. člen
(Priprava in sprejem zaključnega računa državnega proračuna)
(1) Neposredni uporabnik pripravi zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo
za preteklo leto in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za finance, do 28. februarja tekočega leta.
(2) Ministrstvo, pristojno za finance, pripravi predlog zaključnega računa državnega proračuna
in ga predloži računskemu sodišču do 31. marca tekočega leta.
(3) Ministrstvo, pristojno za finance, predloži vladi predlog zaključnega računa državnega
proračuna skupaj z dokončnim poročilom računskega sodišča v tridesetih dneh po predložitvi
dokončnega poročila računskega sodišča.
(4) Vlada določi predlog zaključnega računa državnega proračuna in ga skupaj z dokončnim
poročilom računskega sodišča najpozneje do 1. oktobra tekočega leta predloži državnemu zboru
v sprejem.
f
92. člen
(Priprava in sprejem zaključnega računa občinskega proračuna)
(1) Neposredni uporabnik pripravi zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo
za preteklo leto in ga predloži županu do 28. februarja tekočega leta.
(2) Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga
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predloži ministrstvu, pristojemu za finance, do 31. marca tekočega leta.
(3) Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v
sprejem.
(4) Župan o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti ministrstvo, pristojno
za finance, v tridesetih dneh po njegovem sprejemu.
93. člen
4
(Predložitev letnih poročil posrednih uporabnikov proračuna, Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije)
(1) Posredni uporabniki, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja, morajo pripraviti letno
poročilo skladno z določili zakona o računovodstvu.
(2) Posredni uporabniki državnega proračuna, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja,
morajo predložiti letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami pristojnemu ministrstvu
najpozneje do 28. februarja tekočega leta.
(3) Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo predložiti letno poročilo za preteklo leto
skupaj z obrazložitvami za finance pristojnemu organu občine najpozneje do 28. februarja
tekočega leta.

9 PRORAČUNSKI NADZOR
9.1 Notranji nadzor
94. člen
(1) Neposredni uporabniki državnega proračuna organizirajo notranji nadzora in revizijo kot
oblike finančnega nadzora za vse transakcije, ki se nanašajo na bilanco prihodkov in odhodkov,
račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja ter upravljanje z državnim premoženjem.
Notranji nadzor se organizira kot sistem postopkov in odgovornosti vseh oseb, ki so vključene
v postopke prevzemanja in plačil obveznosti, lahko pa se dopolni z organiziranjem službe
notranjih nadzornikov in revizorjev. Neposredni uporabniki, našteti v drugem odstavku 18. člena
tega zakona, organizirajo ustrezne oblike notranjega nadzora za vse državne organe in
organizacije iz njihove pristojnosti.
(2) Notranji nadzor vsebuje nadzor nad zakonitostjo, namenskostjo, gospodarnostjo in
učinkovitostjo razpolaganja s proračunskimi sredstvi. Osebe, ki opravljajo notranji nadzor, so
notranji nadzorniki in revizorji, ki so neposredno odgovorni predstojniku neposrednega
uporabnika.
(3) Minister, pristojen za finance, predpiše skupna marila za organizacijo in postopke notranjega
nadzora, na podlagi katerih lahko neposredni uporabniki podrobneje uredijo organizacijo in
postopke za izvajanje notranjega nadzora.

16. marec 1999

63

poročevalec, št. 15

(4) Neposredni uporabniki občinskega proračuna organizirajo ustrezne oblike notranjega nadzora
pri transakcijah, ki se nanašajo na prejemke in izdatke proračuna, upravljanje s premoženjem in
dolgovi občine, v skladu z določbami prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena.
9. 2 Proračunsko inspiriranje in notranje revidiranje
95. člen
(Pristojnosti organa za nadzor proračuna)
(1) Nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisov, ki urejajo finančno, materialno in
računovodsko poslovanje neposrednih in posrednih uporabnikov državnega proračuna, Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja, ter nad zakonitostjo in namenskostjo uporabe
sredstev iz javnih financ in upravljanem z državnim premoženjem, opravlja organ za nadzor
proračuna v ministrstvu, pristojnem za finance. Urad za nadzor proračuna se ustanovi kot organ
v sestavi ministrstva, pristojnega za finance.
(2) Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za proračunske inšpektorje in za izvrševanje
proračunskega nadzora uporabljajo določbe zakona o upravi in zakona o splošnem upravnem
postopku. Postopke notranjega revidiranja podrobneje uredi minister, pristojen za finance.
(3) Proračunski inšpektor mora vsako tretje leto opravljati preizkus strokovne usposobljenosti.
96. člen
(Opravljanje nadzora)
(1) Neposredni in posredni uporabniki državnega proračuna, Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba za obvezni del
zavarovanja, morajo proračunskim inšpektorjem omogočiti opravljanje nadzora in dati vse
zahtevane podatke, listine, poročila, ki se nanašajo na nadzor, in omogočiti računalniško
obdelavo teh podatkov.
(2) Če je za opravljanje nadzora iz prejšnjega člena potrebno, vključuje nadzor tudi nadzor nad
porabo nakazanih sredstev državnega proračuna občinam in drugim prejemnikom proračunskih
sredstev.
(3) Proračunski inšpektorji so pri opravljanju nadzora dolžni čuvati državno, vojaško, uradno
in poslovno skrivnost.
97. člen
(Posebna pooblastila)
(1) Če proračunski inšpektor pri opravljajnju nadzora ugotovi, daje bil kršen zakon, drug
predpis ali akt, z odločbo naloži dejanja za odpravo ugotovljenih nepravilnosti v določenem roku.
(2) Če se pri opravljanju proračunskega nadzora ugotovi, da se sredstva uporabljajo v nasprotju
z zakonom ali proračunom, lahko proračunski inšpektor z odločbo ustavi tovrstna izplačila iz
proračuna oziroma zahteva, da se sredstva vrnejo v proračun.
(3) Zoper odločbo proračunskega inšpektorja je možna pritožba na ministrstvo, pristojno za
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finance, oziroma vlado v lOih dneh od vročitve odločbe. Pritožba zoper odločbo, s katero se
začasno ustavi izplačevanje sredstev, ne zadrži njene izvršitve.
(4) Proračunski inšpektorji lahko predlagajo neposrednim in posrednim uporabnikom, Zavodu
za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije spremembe in dopolnitve njihovega poslovanja.
98. člen
(Organ, pristojen za odločanje o pritožbi)
O pritožbi zoper odločbo, ki jo je izdal proračunski inšpektor, odloča na drugi stopnji ministrtvo,
pristojno za finance, razen v primerih, koje stranka v postopku ministrstvo, pristojno za finance.
V teh primerih odloča na drugi stopnji vlada.
99. člen
(Poročanje)
O opravljenem nadzoru, ugotovitvah in odločitvah ministrstvo, pristojno za finance, obvešča
vlado in računsko sodišče, vlada pa polletno državni zbor.

10 KAZENSKI DOLOČBI
100. člen
Z denarno kaznijo od 500.000 tolarjev do 1,500.000 tolaijev se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba:
1. neposrednega uporabnika, če prevzame obveznost ali izplača sredstva proračuna za
namene, ki niso predvideni v proračunu (deseti odstavek 2. člena);
2. neposrednega uporabnika, če v nasprotju z določili tega zakona prevzame obveznost ali
izplača sredstva proračuna v višini, ki presega v proračunu zagotovljena sredstva (deseti odstavek
2. člena), in
3. posrednega uporabnika proračuna, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja,
če se zadolži ali izda poroštvo brez upoštevanja pogojev, kijih predpiše vlada oziroma občinski
svet (prvi odstavek 84. člena in prvi odstavek 85. člena).
101. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba:
1. neposrednega uporabnika državnega oziroma občinskega proračuna, če ne pripravi
investicijskega programa v skladu s predpisano metodologijo za pripravo investicijskih
programov (drugi odstavek 22. člena);
2. neposrednega uporabnika državnega oziroma občinskega proračuna, če ne pobira
prejemkov proračuna popolno in pravočasno v skladu s predpisi ali če jih ne izloča v proračun
(drugi odstavek 33. člena);
3. neposrednega uporabnika, če sklene pogodbo, katere vrednost presega višino, določeno
v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, oziroma v odloku, s katerim se
sprejme občinski proračun, brez z soglasja ministra, pristojnega za finance, oziroma za finance
pristojnega organa občine (drugi odstavek 47. člena);
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4. neposrednega uporabnika, če prevzame obveznost, ki bo terjala plačilo v prihodnjih letih,
brez soglasja ministra, pristojnega za finance, oziroma za finance pristojnega organa občine
(drugi odstavek 48. člena);
5. neposrednega uporabnika državnega oziroma občinskega proračuna, če v pogodbi ne
upošteva predpisanih rokov plačil (prvi odstavek 49. člena) ali dogovarja predplačila brez
soglasja ministra, pristojnega za finance, oziroma župana (drugi odstavek 49. člena);
6. neposrednega uporabnika državnega oziroma občinskega proračuna, ki brez soglasja
ministrstva, pristojnega za finance, odpira račune (prvi odstavek 57. člena);
7. neposrednega in posrednega uporabnika državnega oziroma občinskega proračuna,
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, oba za obvezni del zavarovanja, če v predpisanem roku ne predloži
premoženjske bilance (drugi, tretji, četrti in peti odstavek 87. člena);
8. neposrednega uporabnika državnega oziroma občinskega proračuna, če v predpisanem
roku ne predloži letnega poročila pristojnim organom (prvi odstavek 91. člena oziroma prvi
odstavek 92. člena);
9. posrednega uporabnika državnega oziroma občinskega proračuna, Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba za
obvezni del zavarovanja, če v predpisanem roku ne predloži letnega poročila pristojnim organom
(93. člen);
10. neposredega in posrednega uporabnika državnega proračuna, Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, če
proračunskemu inšpektorju ne da zahtevanih podatkov, listin in poročil, ki se nanašajo na
inšpekcijski pregled (prvi odstavek 96. člena), in
11. občine, ki v predpisanem roku ne odpre računa pri Banki Slovenije (102. člen).

11. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
102. člen
(Odpiranje računov občin pri Banki Slovenije)
V dveh letih po uveljavitvi tega zakona morajo občine odpreti račune pri Banki Slovenije.
103. člen
(Prehodno stanje do vzpostavitve sistema enotnega zakladniškega računa)
Do vzpostavitve sistema enotnega zakladniškega računa:
1. s prostimi denarnimi sredstvi na računih državnega proračuna upravlja minister, pristojen
za finance;
2. lahko neposredni uporabniki državnega proračuna odpirajo in zapirajo račune le s
soglasjem ministra, pristojnega za finance. Na predlog ministra, pristojnega za finance, se računi
neposrednih uporabnikov zaprejo po uradni dolžnosti;
3. morata Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obvezrtem delu zavarovanja, pred deponiranjem svojih
denarnih sredstev pri bankah ali pred nalaganjem prostih denarnih sredstev v vrednostne papirje
ponuditi sredstva ministru, pristojnemu za finance, na njegovo zahtevo kot kratkoročno
zadolžitev države, če je to potrebno zaradi zagotavljanja likvidnostnih sredstev za izvrševanje
državnega proračuna, in
4. je računovodstvo pristojno za opravljanje plačil prek obstoječih računov.
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104. člen
(Roki za izdajo podzakonskih predpisov)
(1) Vlada izda predpise iz 20., 22.,73. in 81. člena tega zakona v 60ih dneh po uveljavitvi tega
zakona.
(2) Minister, pristojen za finance, izda predpise iz 7., 9., 10., 35., 36., 42., 49., 50., 51., 63., 64.,
72., 74., 79., 83., 84., drugega odstavka 89., 94. in 95. člena tega zakona v 60ih dneh po
uveljavitvi tega zakona.
(3) Minister, pristojen za finance, v sodelovanju z ministrom, pristojnim za razvoj, izda predpis
iz 22. člena v 60ih dneh po uveljavitvi tega zakona.
105. člen
(Prenehanje veljavnosti zakonov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakon, prenehajo veljati:
1. Zakon o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91 -1, 30/92, 52/92 odločba US RS, 7/93 in 43 /93 - odločba US RS);
2. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 76/97,
87/97, 34/98 in 91/98);
3. členi 3, 4, 5, 7, 8,10, 11, 12, 13 in 14 Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94, 45/97 - odločba US RS, 67/97 - odločba US RS in 56/98);
4. Zakon o začasni prepovedi privatizacije pravnih oseb in premoženja v lasti Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 20/95 in 37/95), in
5. Zakon o strukturi nekaterih naložb določenih javnih zavodov, skladov in zavarovalnih
organizacij (Uradni list RS, št. 71/93).
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka ostanejo podzakonski predpisi, izdani na podlagi
zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v veljavi do uveljavitve ustreznih
podzakonskih predpisov, izdanih po tem zakonu.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena ostanejo v veljavi podzakonski predpisi,
izdani na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
1. Navodilo o finančnem poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov in inšpektoratov, ki
so upravni organi in organizacije v sestavi ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih ravneh
(Uradni list RS, št. 65/97 in 20/98);
2. Navodilo o finančnem poslovanju organov, ki vodijo postopek o prekršku (Uradni list RS,
št. 65/97), in
3. Uredba o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 52/98).
106. člen
(Začetek veljavnosti zakona)
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Določbe, ki se nanašajo na načrt razvojnih programov, se prvič uporab, jo .za pripravo
državnega in občinskih proračunov za leto 2001.
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(3) Neposredni uporabniki državnega in občinskih proračunov morajo ustanoviti ustrezne oblike
notranjega nadzora in revizije do 1. januarja leta 2001.

III. OBRAZLOŽITEV

K 1. členu:
S tem členom so določeni predmet urejanja v zakonu in pravni subjekti, ki so zavezani ravnati
skladno s tem zakonom.
Pravne osebe, ki so v celoti zavezane ravnati po tem zakonu, so: Republike Slovenija - država
in lokalne samoupravne skupnosti, v določenem delu pa tudi druge osebe javnega prava, ki
spadajo v institucionalni sektor država ali med družbe, ki so pod javnim nadzorom. Pravne osebe
zasebnega prava, ki so umeščene v pojem javni sektor, so prav tako v določenem delu zavezane
ravnati po tem zakonu. Obrazložitev tovrstno segmentiranega urejanja je naslednja:
- Organi države in občin imajo status neposrednih uporabnikov državnega oziroma občinskega
proračuna, ki se neposredno financirajo iz proračuna.
- Druge osebe javnega prava, ki spadajo v (statistični) institucionalni sektor država, so javni
zavodi in javni skladi ter agencije, katerih ustanovitelj je država ali občine. Kot skupno ime
za navedene subjekte je v zakonu vpeljan pojem posredni uporabniki proračuna, saj gre v
večini primerov za subjekte, ki so pretežno financirani iz proračuna.
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja, sta prav tako subjekta, ki spadata
v institucionalni sektor država in sta zavezana ravnati po tem zakonu.
- Javni gospodarski zavodi in javna podjetja spadajo med pravne osebe, ki poslujejo po tržnih
načalih in vodijo računovodstvo po pravilih, ki veljajo za gospodarske družbe. To so subjekti,
ki nastopajo na trgu in so zato izvzeti iz kroga subjektov, ki spadajo v institucionalni sektor
država, spadajo pa pod pojem javni sektor.
- Javni sektor je v zakonu opredeljen kot posredni in neposredni uporabniki državnega in
občinskih proračunov, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja, javni gospodarski
zavodi, javna podjetja in pravne osebe, v katerih imata država in občina odločujoč vpliv na
upravljanje. V skladu s tem so pravne osebe javnega sektorja tudi osebe zasebnega prava, v
katerih imata država in občina odločujoč vpliv na upravljanje, ker lahko vplivata na določanje
splošne politike ali progama pravne osebe, in sicer tudi z imenovanjen direktoijev. Lastništvo
več kot polovice delnic oz. deležev je zadosten, ne pa tudi potreben pogoj za opredelitev
vpliva države oziroma občine na določanje splošne politike pravne osebe.
- Za ožje dele občin, ki imajo status pravne osebe, je v tem zakonu jasno povedano, da se
obravnavajo kot neposredni uporabniki občinskih proračunov, saj so njihovi finančni načrti
skladno z določili zakona o lokalni samoupravi del občinskega proračuna, zato za njihovo
poslovanje v celoti velja pravni režim, ki opredeljuje pravice in obveznosti neposrednih
uporabnikov občinskega proračuna.
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V zakonu se urejajo sestava, priprava, izvrševanje, upravljanje z denarnimi sredstvi in dolgovi,
zadolževanje, računovodstvo in proračunski nadzor proračuna Republike Slovenije in
proračunov lokalnih samoupravnih skupnosti. Predmet urejanja je tudi upravljanje s premoženjem
države in občin, ki ga upravljajo oz. ga imajo v posesti neposredni uporabniki proračunov. To
premoženje je finančno (denarna sredstva, kapitalske naložbe in ustanovne vloge v pravnih
osebah in terjatve) ter stvarno (nepremičnine in premičnine).
Ta zakon pri posrednih uporabnikih proračuna in Zavodu za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije in Zavodu za zdravstveno zavaorvanje Slovenije, oba v obveznem delu
zavarovanja ureja sestavo, pripravo in predložitev njihovih finančnih načrtov, upravljanje z
denarnimi sredstvi, zadolževanje, dajanje poroštev, računovodstvo, predložitev letnih poročil in
proračunski nadzor.
Omejevanje ter nadzor nad zadolževanjem in dajanjem poroštev pravnih oseb javnega sektorja
sta v tem zakonu prav tako opredeljena.
K 2. in 3. členu:
S tem členom so določeni temeljni cilji proračuna in proračunska načela. Ker je proračun
instrument vlade pri izvajanju makroekonomske politike, je kot cilj za dosego katerega sije treba
prizadevati pri pripravi in izvajanju proračuna in upravljanju s celotnimi javnimi financami,
makroekonomska stabilnost in zagotavljanje trajnega in stabilnega narodnogospodarskega
razvoja. Njegov tradicionalni cilj je zagotavljanje denarnih sredstev za izvajanje funkcij in nalog
državnih in občinskih organov ter drugih organizacij, ki se neposredno financirajo iz proračuna
t. j. za izvajanje njihovih nalog, programov in drugih namenov, ki so določeni s posebnimi
predpisi.
Načela zakona so podrobneje predstavljena že vuvodu zakona. Določila tega člena vzpostavljajo
tako temeljna klasična proračunska načela kot tudi sodobne načela, ki so podlaga za racionalno
in učinkovito vodenje fiskalne politike in upravljanje s celotnimi javnimi financami v državi. Ta
načela so po večini vgrajena v že veljavnem sistemu proračunskega financiranja pri nas in jih
zakon samo povezema in nadgrajuje.
3. člen določa vsebino pojmov, ki so uporabljneni v tem zakonu. Da bi se izognili različnemu
razumevanju zakonskih členov v drugem odstavku določa, da bo minister za finance določil
posredne uporabnike državnega proračuna t. j. sklade, agencije in zavode, katerih ustanovitelj
je Republika Slovenija, ki bodo zavezani ravnati po določilih tega zakona v prihodnjem letu.
K 4. členu:
Ta člen opisuje razmerje med državnim zborom in vlado oziroma vlado in županom, s tem ko
določa, daje vlada oziroma župan odgovoren državnemu zboru oziroma občinskemu svetu za
izvrševanje proračuna in mu mora o tem polletno poročati, s čimer državni zbor oziroma občinski
svet nadzoruje delo vlade oziroma župana v političnem smislu. Zakon tudi jasneje določa
odgovornost Ministrstva za finance v fazi izvrševanja proračuna oziroma njegovega upravljanja.
K 5. členu:
Člen našteva vsebine, ki se urejajo v zakonu oziroma odloku, ki bo omogočal izvajanje proračuna
določenega leta. To so predvsem: obseg zadolžitve države v letu, za katero se sprejema proračun
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za financiranje izdatkov proračuna, obseg poroštev države, obseg obveznosti, ki bodo zahtevale
plačila v prihodnjih letih in jih lahko uporabniki prevzemajo, obseg zadolževanja javnega sektorja
in druga posebna pooblastila vladi in Ministrstvu za finance v določenem letu (npr.
prerazporejanje sredstev med konti). Enake vsebine bodo v letnem odloku urejene tudi na
občinski ravni.
K 6. členu:
Številni predpisi, ki jih na ravni države in občin sprejmajo različni za to pristojni organi, imajo
pomembne finančne posledice v breme proračunov, zato je v tem členu predpisano, da mora
predlagatelj predpisa oceniti vse finančne prosledice uveljavitve predpisa, in sicer tako na strani
prejemkov proračuna kot na strani izdatkov proračuna, ter predvideti vire za njihovo zagotovitev.
Namen tega člena je poudariti načrtovanje finančnih posledic različnih ukrepov s ciljem
gospodarnejšega ravnanja s proračunskimi sredstvi in omejevanja proračunske porabe.
Člen prav tako določa, da zakoni oziroma občinski odloki, ki urejajo financiranje posebnih potreb
v javnem interesu, ne smejo določati obsega sredstev, ki se morajo zagotoviti v proračunu za
njihovo financiranje, če je to v nasprotju s sprejetim načrtom razvojnih projektov. Obseg sredstev
za različne programe in projekte, ki so opredeljeni že z dokumenti dolgoročnega razvojnega
načrtovanja, se mora določiti v proračunu ob njegovem načrtovanju, ne pa da zakon določa
obseg sredstev za financiranje teh namenov.
K 7. členu:
Neposredni uporabniki lahko organizirajo službe, ki izvajajo naloge priprave in izvrševanja
proračuna ter druge naloge, povezane z upravljanjem s premoženjem države, kije v pristojnosti
uporabnika. Te službe lahko opravljajo naloge tudi za več uporabnikov, če je to učinkovitejše in
gospodarnejše. Za zagotovitev enotnosti in usklajenosti ter večje kakovosti dela bo minister za
finance predpisal skupne osnove za postopke dela teh služb, na podlagi katerih bodo uporabniki
sami organizirali svoje službe, ki opravljajo navedene naloge.
K 8. členu:
V tem členu je določeno, da se neporabljena sredstva na računih proračuna prenesejo v naslednje
leto in se uporabijo za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta.Ta člen se izključno
nanaša na proračune in s tem na neposredne uporabnike, saj le-tem sredstva ob koncu leta
zapadejo v korist proračunov kot celote. Izjema so seveda namenska sredstva proračuna (t. j.tudi
sredstva poračunske rezerve), kot to določa ta zakon. Za posredne uporabnike ta člen ne velja,
saj neporabljena sredstva na računih posrednih uporabnikov ostanejo le-tem, če posebni zakon
ne določa drugače.
K 9. do 11. členu:
Z zakonom o proračunih se predpisujejo nova struktura in klasifikacije proračuna, pri čemer se
nadgrajuje ureditev, ki jo je na področju ekonomske klasifikacije vpeljal že zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (za leto 1999).
i
Proračun sestavljajo splošni in posebni del in načrt razvojnih programov, slednji kot novost.
- Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb ter račun financiranja.
- Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov za prihodnje leto.
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- Tretji del proračuna, ki je temeljna novost tega zakona, je načrt razvojnih programov, ki je
sestavljen iz načrtov razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z
dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, s posebnimi zakoni ali podzakonskimi
predpisi. Ta del proračuna je pripravljen za več let, sprejme pa se kot del proračuna samo za
eno prihodnje leto.
- V splošnem delu proračuna in v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se prikažejo tudi
realizacija finančnih načrtov za preteklo leto, ocena realizacije za tekoče leto (t.j. leto v
katerem se proračun za prihodnje leto sprejema) ter načrt prejemkov in izdatkov uporabnikov
za prihodnje proračunsko leto. S tem bo predvsem omogočena večja preglednost financiranja
posameznega uporabnika v triletnem obdobju pri obravnavi njegovega finančnega načrta v
predstavniškem telesu.
- Posredni uporabnik proračuna mora sestaviti finančni načrt ob smiselnem upoštevanju določb,
ki urejejo sestavo finančnih načrtov neposrednih uporabnikov.
Struktura splošnega dela proračuna, ki je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov, računa
finančnih terjatev in naložb in računa financiranja, kar je skladno z novo ekonomsko klasifikacijo
javnofinančnih prihodkov in odhodkov in po kateri je pripravljen že državni proračun za leto
1999, je v skladu s standardi Mednarodnega denarnega sklada (Government financial statistics).
Podrpbnejšo členitev proračuna po ekonomski in funkcionalni klasifikaciji, slednja se bo
postopoma vpeljala v proračunih za prihodnja leta, zakon prepušča izvedbenemu predpisu, kije
v pristojnosti ministra za finance.
V zakonu je kot novi, tretji sestavni del proračuna vpeljan načrt razvojnih programov, kar je
temeljna novost, ki jo vpeljuje predlog zakona. Tega sestavljajo načrti razvojnih programov
neposrednih uporabnikov, ki so določeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, s
posebnimi zakoni ali podzakonskimi predpisi. V načrtu razvojnih programov se izkazujejo
načrtovani odhodki proračuna za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih.
Razčlenjeni so po: 1. posameznih programih in projektih neposrednih uporabnikov; 2. letih, v
katerih bodo izdatki bremenili proračune prihodnjih let, in 3. virih financiranja za celovito
izvedbo programov.
Načrt razvojnih programov je zamišljen kot ključni akt države ali občine, v katerem se usklajeno
in primerljivo prikažejo vsi investicijski projekti neposrednih proračunskih uporabnikov in vsi
ukrepi (programi) iz naslova državnih pomoči (t. j. tudi donacije in sofinanciranje države na
občinski ravni). Štiriletni programi državnih pomoči bodo lahko tudi podlaga za kandidiranje
Slovenije za sredstva predpristopnih finančnih pomoči in pozneje tudi evropskih strukturnih
skladov.
Usklajenost različnih aktov, s katerimi država dolgoročno načrtuje svoj razvoj med seboj in s
proračunskimi možnostmi, bo zagotovila določba, da morajo biti posamezni programi ali
investicijski projekti uporabnika usklajen z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja in
s proračunskim memorandumom.
'
K 12. členu:
Vlada skupaj s predlogom državnega proračuna predloži državnemu zboru tudi sklop predpisov
in drugih gradiv, ki omogočajo celovito obravnavo vsebine državnega proračuna in presojo
njegove utemeljenosti v predlaganem obsegu in za namene izdatkov. Ta gradiva so: obrazložitev
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predloga državnega proračuna in obrazložitev finančnih načrtov neposrednih uporabnikov;
proračunski memorandum; predlogi zakonov in drugih predpisov, ki so potrebni za izvršitev
predloga državnega proračuna na strani prejemkov in izdatkov, in predlogi finančnih načrtov
naštetih posrednih uporabnikov proračuna. Sestavni del obrazložitve predloga državnega
proračuna so tudi načrti delovnih mest in načrt nabav z obrazložitvijo. Kot novo gradivo, ki ga
je treba predložiti državnemu zboru hkrati s proračunom, je določen program premoženja
(finančnega in stvarnega), za katero vlada načrtuje, da ga bo prodala v naslednjem letu. Enaka
ureditev kot za državni proračun velja tudi za občinske proračune.
K 13. do 17. členu:
V predlogu zakona so podrobneje predpisani vsebina proračunskega memoranduma in postopki
njegovega sprejemanja ter postopki priprave predloga proračuna, in sicer na naslednji način:
Proračunski memorandum je akt vlade, ki ga predloži državnemu zboru hkrati z državnim
proračunom in s katerim vlada, izhajajoč iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja,
predstavi: 1. predpostavke gospodarskega razvoja za tekoče in prihodnje leto ter ciljni razvojni
scenarij za prihodnja tri leta; 2. temeljne usmeritve ekonomske in javnofinančne politike ter
celotnih bilanc javnega financiranja; 3. predvidene spremembe državnega in občinskega
premoženja ter državnega, občinskega in javnega dolga v prihodnjih treh letih; 4. globalni
pregled prevzetih obveznosti državnega proračuna, ki terjajo plačilo v prihodnjih letihm, in 5.
politiko investicijskih programov in državnih pomoči.
Vlada sprejme proračunski memorandum v aprilu tekočega leta na predlog ministra, pristojnega
za finance, in ministra, pristojnega za ekonomske odnose in razvoj.
Na podlagi sprejetega proračunskega memoranduma, da minister za finance neposrednim
uporabnikom navodilo za pripravo državnega proračuna.
Minister za finance predloži predlog državnega proračuna za prihodnje leto vladi do 15.
septembra tekočega leta.
Če se med pripravo predloga proračuna bistveno spremenijo predpostavke gospodarskega
razvoja, usmeritve ekonomske in javnofinančne politike, obseg in sestava proračuna, sprejme
vlada ob predlogu državnega proračuna tudi spremembe proračunskega memoranduma.
Vlada mora sprejeti predlog državnega proračuna za prihodnje leto in ga predložiti državnemu
zboru skupaj s proračunskim memorandumom do 1. oktobra tekočega leta.
K 18. členu:
Ta člen ureja pristojnosti za pripravo finančnih načrtov in sporočanje le-teh Ministrstvu za
finance. Na tem mestu so uporabniki - glede na siceršnji enakopraven položaj - različno
obravnavani. Razdeljeni so v dve skupini: v prvo sodijo proračunski uporabniki, ki so pri pripravi
svojega predloga finačnega načrta v načelu samostojni, in v drugo skupino štejemo organe in
organizacije v sestavi ministrstev, upravne enote, sodišča, sodnike za prekrške in tožilstva, ta se
pri pripravi svojih finančnih načrtov ne usklajujejo neposredno z Ministrstvom za finance, ampak
po "koordinatorjih". Taka delitev proračunskih uporabnikov izhaja iz obstoječe zakonodaje na
posameznih področjih, ki že predpostavlja avtonomijo nekaterih organov oziroma obratno -
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odgovornost ministrov za njihov resor. Novost je vpeljava formalnega "koordinatorja" za
tožilstva, sodišča, sodnike za prekrške in upravne enote. Rešitev je praktična, saj je teh organov
prek 100, vsak od njih ima svoje posebnosti, kijih Ministrstvo za finance ne pozna, zato svoje
usklajevalne vloge ne more opraviti na ustrezni strokovni ravni.
K 19. in 20. členu:
19. člen določa, da se vlada z neposrednimi uporabniki, ki so neodvisni državni organi, t. j.
Računsko sodišče, Ustavno sodišče, Varuh človekovih pravic ipd., ne pogaja, kar pomeni, da
vlada, če ni doseženo soglasje, vključi v predlog proračuna predlog finančnega načrta
uporabnika, ki ga predlaga vlada, v njegovo obrazložitev pa predlog finančnega načrta, ki ga je
predlagal neposredni uporabnik.
20. člen daje pravno podlago ministru za finance, da uredi določena vprašanja, povezana s
pripravo predloga proračuna ter s priravo pravnih podlag za dolgoročno razvojno načrtovanje.
K 21., 22., 23. in 24. členu:
Prav tako so v predlogu zakona zelo podrobno opisani postopki in nosilci priprave predloga
načrta razvojnih programov. Poleg tega so našteti pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se določen
program ali projekt lahko vključi v načrt razvojnih programov in s tem v proračun, kar je
jamstvo, da bodo zagotovljena finančna sredstva za njegovo uresničitev v prihodnjih letih.
Podobno so urejeni tudi načrti delovnih mest in načrt nabav, ki so vključeni v obrazložitev
predloga proračuna in predloženi državnemu zboru. Načrti delovnih mest in načrt nabav
predstavljajo poseben pregled proračunskih odhodkov na področju zaposlovanja in na področju
nabave osnovnih sredstev za delovanje neposrednih uporabnikov, kijih ne sprejema državni zbor
ampak predpisani organi.
K 25. in 26. členu:
Ta dva člena urejata pripravo, predložitev in sprejem finančnih načrtov posrednih uporabnikov
državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, s čimer naj se zagotovi priprava proračunov
in finančnih načrtov posrednih uporabnikov na istih izhodiščih, v enaki strukturi in celo časovno
usklajeno.
Finančne načrte posrednih uporabnikov, ZZZS in ZPIS sprejmejo v zakonu ali aktih o ustanovitvi
določeni organi, in sicer po postopku, kije zato predpisan. Predlogi njihovih finančnih načrtov
morajo biti predloženi državnemu zboru, čeje tukaj tako določeno, in sicer zaradi krepitve načela
proračunske enotnosti in večjega nadzora, ki ga to omogoča. Če se prosredni uporabnik več kot
50 % financira iz proračunskih sredstev, se njegov finančni načrt sprejme v 60ih oziroma 30tih
dneg po sprejetju državnega oziroma občinskega proračuna, saj sta priprava in obseg njegovega
finančnega načrta neposredno odvisna od sprejetega proračuna.
K 27. do 30. členu:
Zakon zaradi zagotovitve pravočasne priprave, predložitve in sprejema proračuna državnemu
zboru določa, da mora minister za finance predložiti predlog državnega proračuna za prihodnje
leto vladi do 15. septembra, vlada pa državnemu zboru do 1. oktobra.
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Zakon tudi določa omejitve državnemu zboru pri sprejemanju proračuna, ki ga je pripravila
vlada, in zato uravnava ravnovesje med dvema vejama oblasti, ki sta pristojni za sprejemanje in
pripravo ter izvrševanje proračuna. Državni zbor lahko spreminja in dopolnjuje vladni predlog
proračuna, vendar morajo biti vse predlagane spremembe v okviru obsega proračunskega
presežka oziroma primanjkljaja in obsega zadolžitve, ki ga predlaga vlada. Zato morajo predlogi,
ki zahtevajo povečanje odhodkov, obsegati ukrepe za povečanje prejemkov ali predloge za
zmanjšanje izdatkov v isti višini, kar omogoča spoštovanje načela proračunskega ravnovesja.
Občine morajo sprejete proračune predložiti ministrstvu, pristojnemu za finance.
K 31. in 32. členu:
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje začasno nadaljuje
na podlagi proračuna za preteklo leto. Zakon ne določa skrajnega roka začasnega financiranja,
ampak vzpostavlja drugačne omejitve v obdobju začasnega financiranja. Tako zakon določa, da
če proračun ni pravočasno sprejet, se financiranje začasno nadaljuje na podlagi proračuna za
preteklo leto in za enake namene izdatkov in programe, ki se financirajo iz proračuna. V obdobju
začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na
31. december preteklega leta. Navedeno naj bi omogočalo uporabnikom normalno uresničevanje
v preteklem letu že sprejetih programov in začetnih nalog, onemogoča pa jim začetek novih
programov, za uresničevanje katerih državni zbor še ni potrdil obsega sredstev v proračunu. Prav
tako je določeno, da se lahko obdobje začasnega financiranja določi največ za dva meseca in nato
podaljšuje za dva meseca. Tovrstna rešitev po mnenju predlagatelja zakona v zadostni meri
spodbuja ministrstva, vlado in državni zbor k pravočasni pripravi in sprejemu proračuna.
K 33. in 34. členu:
Prejemki proračuna se vplačujejo v proračun v skladu s predpisi in ne glede na višino prihodkov
in drugih prejemkov, kije načrtovana oziroma ocenjena v proračunu. V skladu s tem členom so
uporabniki odgovorni za pravočasno in pravilno pobiranje prejemkov iz svoje pristojnosti ter
njihovo tekoče izločanje v proračun, s čimer se želi povečati skrb za učinkovejše pobiranje
prejemkov proračuna.
K 35. in 36. členu:
Ta člen vzpostavlja sodobno proračunsko načelo skrbi za likvidnost proračuna, saj je naloga
ministrstva, pristojnega za finance, da skrbi tudi za pravočasno in zadostno razpoložljivost
denarnih sredstev za izplačila iz proračuna na najracionalnejši način. To je mogoče učinkovito
opravljati samo z usklajenim finančnim načrtovanjem in upravljanjem denarnih sredstev
proračuna, ki ga izvaja ministrstvo, pristojno za finance v sodelovanju z neposrednimi uporabniki.

Tudi s tem zakonom se ohranja v letu 1999 vpeljan inštitut največjega obsega sredstev, ki ga v
določenem obdobju proračunski uporabnik lahko uporabi tako da plačuje obveznosti. Največji
obseg sredstev, t. j. kvoto, določi uporabniku vlada ob upoštevanju letnega finančnega načrta
uporabnika, prevzetih obveznosti uporabnika, predloga kvote, ki ga je pripravil neposredni
uporabnik, in likvidnostne možnosti proračuna. Zakon nadalje določa, da je spoštovanje kvot
obvezno, saj smejo uporabniki plačevati obveznosti, ki bodo zahtevale izdatek proračuna, če so
sredstva za plačilo obveznosti v okviru kvote.
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K 37. do 38. členu:
V zakonu je jasneje opredeljeno, daje proračunska sredstva mogoče prerazporejati, pri čemer
bo podrobnejše pogoje in način prerazporejanja določil zakon, ki bo uredil izvrševanje proračuna
za posamezno leto. Potrebnost oziroma utemeljenost prerazporejanja je namreč neposredno
odvisna od kakovosti načrtovanja proračuna in podrobnosti njegove strukture. Ne glede na to
pa zakon določa, da ni dovoljeno prerazporejanje sredstev med temeljnimi strukturnimi elementi
proračuna, kot so bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun
financiranja.
Določene izjeme veljajo samo pri prerazporejanju sredstev za odplačila dolga, poroštev in
stroškov, povezanih z zadolževanjem. Izjema je smiselna, ker tovrstnih obveznosti ni mogoče
natančno načrtovati, saj so obveznosti iz naslova dolga pretežno nominirane v tujih valutah in
posledično odvisne ob nihanj deviznih tečajev, kar vpliva na višino odhodkov za odplačilo
obveznosti iz tega naslova. Zapadlosti obveznosti iz poroštvenih pogodb prav tako ni mogoče
v celoti načrtovati, saj so odvisne od tega, ali poroštveni dolžnik sam plača obveznost ali ne.
K 39. členu:
Ta člen omogoča prilagajanje proračuna spremenjenim fiskalnim okoliščinam, ko prejemki
proračuna zaradi spremenjenih gospodarskih gibanj ne pritekajo tako, kot je bilo načrtovano, ali
pa so se povečali izdatki proračuna. V takem primeru lahko vlada oziroma župan na predlog
ministra za finance oziroma za finance pristojnega organa občine za 45 dni zadrži izvrševanje
posameznih kontov odhodkov, pri čemer ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja določi minister
za finance v sodelovanju z uporabniki. Zakon našteva oblike ukrepov. O odločitvi o začasnem
zadržanju posameznih kontov odhodkov vlado obvesti državni zbor. Če se med izvajanjem
ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna proračun ne more uravnovesiti, mora vlada
predlagati rebalans proračuna. Rebalans proračunaje instrument, ki med izvrševanjem proračuna
omogoča njegovo prilagajanje spremenjenim fiskalni razmeram s spremembo proračuna, ki jo
sprejme državni zbor. Proračun se mora uravnovesiti z znižanjem predvidenih odhodkov in
drugih izdatkov ali z določitvijo novih prihodkov in drugih prejemkov.
K 40. do 45. členu:
40. člen omogoča določeno fleksibilnost med izvrševanjem proračuna, saj omogoča financiranje
novih obveznosti, ki jih pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče vključiti v proračun, saj
izhajajo iz zakona ali odloka, sprejetega po uveljavitvi proračuna. Če je mogoče financirati nove
obveznosti v okviru večjih pričakovanih prihodkov in obsega zadolžitve, ki je določen s
proračunom, ali s prenosom sredstev z drugih postavk v okviru možnih prihrankov, določi vlada
oziroma župan znesek odhodkov za tak namen.
V proračunu se zagotavljajo sredstva za obliko rezervacije proračunskih sredstev, ki se imenuje
splošna proračunska rezervacija. Tovrstna sredstva se uporabljajo za nepredvidene odhodke in
za odhodke, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali niso zagotovljena v dovolj
velikem obsegu. O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča vlada na predlog ministra za
finance.
Zakon obravnava tudi namenske prejemke in izdatke proračuna, ki pomenijo izjemo od
proračunskega načela celovitega pokrivanja, določenega v 2. členu zakona. Če se med
izvrševanjem proračuna vplača namenski prihodek, ki zahteva sorazmerni namenski odhodek,
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ki v proračunu ni načrtovan ali ni načrtovan v zadostni visini, se v visini prihodkov iz tega
naslova odpre nov konto ali poveča obstoječi konto. Za znesek prihodkov iz tega naslova se
poveča proračun. Prav tako je določeno, da bo letni zakon o izvrševanju proračuna določil
namenska sredstva, ki so v proračunu dovoljena poleg teh, ki so v tem členu že določena.
Namenska sredstva pomenijo izjemo tudi glede na načela periodičnosti proračuna, saj ta zakon
omogoča, da se lahko sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, prenesejo v proračun za
tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se poveča proračun.
Izjemo do načela periodičnosti proračuna pomeni tudi zagotavljanje sredstev za obveznosti iz
preteklih let, ki niso predvidene v proračunu. In sicer je sredstva za tovrstne odhodke dolžan
zagotoviti uporabnik v okviru sredstev finančnega načrta uporabnika proračuna tekočega leta.
O prerazporeditvi sredstev odloča uporabnik v soglasju z ministrom za finance.
Sprememba delovnega področja oziroma pristojnost uporabnika ima za posledico tudi
sorazmerno povečanje ali zmanjšanje obsega sredstev za delovanje uporabnika, o čemer odloča
vlada. Če se uporabnik med letom ukine, njegovih nalog pa ne prevzame drug uporabnik, se
neporabljena sredstva prenesejo na konto splošne proračunske rezervacije.
K 46. členu:
V proračunu se zagotovljajo sredstva za proračunsko rezervo. Tovrstna sredstva se uporabljajo
za pomoči ob naravnih nesrečah in druge namene, ki so opredeljeni v zakonu. Zakon opredeljuje
način oblikovanja sredstev v proračunski rezervi in določa, da proračunska rezerva posluje po
načelih, ki veljajo za proračunske sklade. O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča vlada
na predlog ministra za finance do predpisane višine.
K 47. do 50. členu:
Ti členi določajo temeljna načela prevzemanja obveznosti v breme poračunskih sredstev.
Tako zakon določa, da seje treba o porabi sredstev dogovoriti s pogodbo, v kateri se določijo
natančnejše pravice in obveznosti obeh strank. Zakon zahteva pisno obliko pogodbe, kar je
potrebno zaradi kompleksnih postopkov proračunskega poslovanja in nadziranja. Zaradi večje
preglednosti je predpisano, da se lahko za nalogo, za katero zagotavljajo sredstva več
uporabnikov, sklene le ena večstranska pogodba.
Uporabniki lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo terjale plačilo v naslednjih letih, če je že odprt
konto v proračunu tekočega leta in če pridobijo predhodno soglasje ministra za finance. Tako
prevzete obveznosti morajo uporabniki vključiti v proračun leta, na katero se nanašajo. V
zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, se za posamezne namene določi
največji obseg obveznosti, ki bodo terjale plačilo v prihodnjih letih in jih lahko prevzame
uporabnik. Enako bo veljalo tudi za odhodke iz naslova investicij, pri čemer bo obseg prevzetih
obveznosti lahko večji, saj bo investicija vključena v večletni načrt razvojnih programov, ki ga
je potrdil državni zbor. Te omejitve ne veljajo za prevzemanje obveznosti, povezanih z
zadolževanjem države in upravljanjem z dolgovi države.
Uporabniki morajo pri sklepaju pogodb upoštevati roke plačil, kijih predpiše minister za finance,
in se načeloma ne smejo dogovaijati o predplačilih.
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Kot izredno pomembno načelo je zapisano, da se lahko sklene pogodba za nabavo blaga ali
storitev v breme proračunskih sredstev ali dodelijo sredstva subvencij in posojil samo na podlagi
predhodno izvedenega javnega razpisa, razen če posebni zakon ne določa drugače.
K 51. in 52. členu:
Ti členi določajo, da mora imeti vsak odhodek iz proračuna za podlago verodostojno
knjigovodsko listino, s katero se ugotavlja obveznost za plačilo, in daje treba pred izplačilom
preveriti in pisno potrditi utemeljenost in višino teijatve, ki izhaja iz listine. Ob neutemeljenem
izplačilu iz proračuna mora uporabnik takoj zahtevati vračilo v proračun, pri čemer se za vrnjena
sredstva, če so vrnjena v istem letu, zniža obremenitev konta, v breme katerega so bila sredstva
plačana.
K 53. do 56. členu:
V poglavju Proračunski skladi so urejene posebnosti ustanavljanja, delovanja in prenehanja
proračunskih skladov. Proračunski sklad se opredeljuje kot evidenčni račun v okviru računa
proračuna, ki ga odpre država oziroma občina zaradi uresničevanja namena, določenega s
posebnim zakonom ali odlokom občine, in ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov
proračuna. Ker gre za evidenčni račun v okviru računa proračuna, veljajo za delovanje
proračunskega sklada vsa pravila, ki veljejo za proračunsko poslovanje, razen če je v tem zakonu
(in tem poglavju) drugače določeno. S tovrstno ureditvijo, ki določa mehanizem za vključevanje
in delovanje posebnih evidenčnih računov znotraj proračuna, se želi zaustaviti pritisk in
ustanavljanje novih zunajproračunskih skladov, ki so pravne osebe.
K 57. členu:
S tem zakonom se postavlja zakonska podlaga za vzpostavitev enotne glavne knjige oz. enotnega
računovodskega sistema za državno in pozneje tudi za državo v širšem pomenu ter enotnega
zakladniškega računa za državo, ki bo odprt pri Banki Slovenije. To so ključni elementi reforme
sistema upravljanja javnih financ. Za dosego navedenega je treba zapreti žiroračune neposrednih
proračunskih uporabnikov in jih preoblikovati v računovodske račune v enotni glavni knjigi
(ledger account). Ukinitev žiroračunov teh subjektov ne pomeni posega v njihovo suverenost,
t. j. pravico do razpolaganja z denarjem v smislu prevzemanja obveznosti, ki terjajo plačilo v
breme proračunskih sredstev in v okviru s proračunom potrjenih programov.
Tako oblikovani računovodski računi bodo sestavljali sistem enotnega zakladniškega računa, ki
bo zagotovil evidentiranje vseh javnoftnančnih prejemkov in izdatkov za državo ter postopno
tudi evidentranje in podrobnejšo klasifikacijo transakcije prejemkov in izdatkov za državo v
širšem pomenu.
Sistem enotnega zakladniškega računa bo prav tako omogočal ministrstvu, pristojenemu za
finance, in njegovi zakladnici, da pridobi podatke o prihodkih in odhodkih na računih, vključenih
v sistem, da ima večji pregled in nadzor nad denarnimi tokovi države, da centralno upravlja
sredstva na računih na najracionalnejši način in temu ustrezno plasira presežke oziroma najema
posojila. Ministrstvo, pristojno za finance, bo lahko finančno upravljanje kakovostneje izvajalo,
saj bosta omogočeni racionalnejše upravljanje denarnih sredstev in načrtovanje njihove optimalne
uporabe, kot podlago za načrtovanje dinamike zadolževanja. To bo posledično vodilo do
zniževanje stroškov zadolževanja in tako bo država prihranila tudi pri stroških plačilnega
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prometa. Zaradi doseganja teh ciljev je predvideno, da bosta v sistem enotnega zakladniškega
računa v smislu upravljanja likvidnostnih sredstev, vključena tudi ZPIS in ZZZS.
Tudi občine bodo morale odpreti račune pri Banki Slovenije, vendar bo lahko prosta denarna
sredstva na računih občinskega proračuna občina oziroma župan tudi v prihodnje samostojno
upravljal in jih plasiral v banke kot depozite.
K 58. in 59. členu:
S temi členi se vpeljuje pomembna novost pri zagotavljanju boljše kakovosti delovanja in
opravljanja storitev neposrednih uporabnikov v smislu usmeijenosti na rezultate poslovanja, saj
se uporabniki zavezujejo, da ob zaključnem računu proračuna pripravijo tudi poročilo o
doseženih ciljih in rezultatih na področjih iz svoje pristojnosti. V tem poročilu uporabniki
vsebinsko analizirajo uresničevanje svojih programov in doseganje zatavljenih ciljev in rezultatov
in o tem obvestijo državni zbor.
Minister za finance mora poročati vladi, vlada pa državnemu zboru o izvrševanju proračuna v
prvem polletju tekočega leta, in sicer o elementih, kijih predpisuje zakon. Tovrstno poročanje
je namenjeno presoji stanja in presoji potrebnih ukrepov oz. morebitnega predlaganja rebalansa.
Vlada mora poročilo predložiti državnemu zboru, ki na ta način izvaja nadzor nad izvrševanjem
proračuna.
K 60. in 61. členu:
Ti členi določajo pristojnosti uporabnikov pri izvrševanju njihovega finančnega načrta, t., pri
razpolaganju s proračunskimi sredstvi. Predstojnik uporabnika je pristojen za razpolaganje s
proračunskimi sredstvi in sicer tako v breme kot v korist proračuna, saj so uporabniki odgovorni
tudi za pobiranje prihodkov, če je tako določeno s predpisom ali pogodbo. Predstojnik
uporabnika je na strani odhodkov pristojen za prevzemanje obveznosti, njihovo potrditev, izdajo
odredbe za plačilo v breme proračunskih sredstev organa, ki ga vodi. Na strani prihodkov
proračuna je odgovoren za uveljavljanje pravice izterjave ter izdajanje nalogov za izterjavo v
korist proračunskih sredstev. Pri izvajanju nalog organa so predstojniki odgovorni za zakonitost,
namenskost in učinkovitost razpolaganja s proračunskimi sredstvi. Ta člen prav tako omogoča
predstojniku, da s pooblastilom prenese posamezna upravičenja iz svoje pristojnosti na druge
osebe, pri čemer je oseba, kije pooblaščena za izdajo odredb za plačilo, odredbodajalec.
Naštete odgovornosti predstojnika so usklajene s fazami v ciklusu proračunskega odhodka oz.
prihodka. Navedena delitev nalog v ciklusu proračunskega prihodka ali odhodka je ključna pri
organizaciji finančnih oddelkov in notranjega nadzora.
V zakonu je jasno zapisano načelo razmejitve pristojnosti med odredbodajalci, računovodji in
notranjimi nadzorniki'. Funkcije odredbodajalca, računovodje in notranjega nadzornika so
nezdružljive, saj opravljajo različne naloge v ciklusu proračunskega odhodka in se med seboj
nadzirajo.
K 62. do 74. členu:
Zakon opredeljuje pojem državnega in občinskega premoženja in določa zavezance, ki so dolžni
ravnati po tem zakonu - to so neposredni uporabniki državnega in občinskega proračuna.
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Zakon določa, da s prosta denarnia sredstva na računih, vključenih v sistem enotega
zakladniškega računa, upravlja minister, pristojen za finance. Prosta denarna sredstva se lahko
nalagajo v Banko Slovenje in banke ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti
naložbe. Iz prostih denarnih sredstev lahko daje minister za finance tudi likvidnostna posojila
posrednim uporabnikom državnega proračuna.
Prosta denarnia sredstva na računih občine, ki jih mora občina tako kot država odpreti pri Banki
Slovenije, upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenje, banke
in državne vrednostne papirje.
Zakon tudi določa, da morajo posredni uporabniki državnega oziroma občinskih proračunov
zaradi zagotavljanja likvidnostnih sredstev za izvrševanje državnega oziroma občinskega
proračuna svoja prosta denarna sredstva najprej ponuditi državi oziroma občini.
Določeno je, da kapitalske naložbe države upravljajo pristojna ministrstva oziroma za finance
pristojen organ občine, ki izvajajo tudi ustanoviteljske pravice v javnih zavodih, javnih skladih
in agencijah. Zakon tudi določa naloge pri upravljanju kapitalskih naložb in
izvajanju ustanoviteljskih pravic.
O pridobivanju in razpolaganju države oziroma občine s kapitalskimi naložbam države oziroma
občine odloča vlada na podlagi usklajenega predloga pristojnega ministrstva in ministrstva,
pristojnega za finance, oziroma občinski svet, razen če ni s posebnim zakonom drugače
določeno. Kupnina od prodaje kapitalskih naložb in ustanovnih vlog se lahko uporabi za
financiranje izdatkov v računu finančnih terjatev in naložb ter za odplačila dolgov v računu
financiranja.
Neposredni uporabniki lahko pridobivajo kapitalske naložbe v gospodarskih družbah
neodplačno, iz sredstev proračuna ali z vplačilom kapitala s stvarnim vložkom. Zakon določa
pogoje za pridobitev kapitalskih naložb države v gospodarskih družbah z vplačilom kapitala s
stvarnim vložkom in določa, da o tem odloča vlada na podlagi usklajenega predloga uporabnika
in ministrstva, pristojnega za finance.
V določenih primerih lahko minister za finance odloži plačilo ali dovoli obročno plačilo
obveznosti dolžnika, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za poplačilo terjatve dolžnika, prav
tako pa lahko pod določenimi pogoji ustavi izteijavo teijatve.
Prav tako mora minister za finance skrbeti za pravočasno izterjavo regresnih terjatev iz naslova
poroštev.
Zakon določa temeljna načela za upravljanje stvarnega premoženja in pravila za pridobivanje
stvarnega premoženja. Vlada bo predpisala načela in standarde za pridobivanje stvarnega
premoženja in pri tem upoštevala načelo učinkovitosti in smotrnosti razplaganja s proračunskimi
sredstvi. O zavarovanju stvarnega premoženja v drugih primerih odloča predstojnik
neposrednega uporabnika ob upoštevanju analize stroškov in koristi in spoštovanju načel
učinkovitosti in gospodarnosti razpolaganja s proračunskimi sredstvi. Odškodnina za odpravo
škode na stvarnem premoženju, ki ni zavarovano, se izplača iz proračuna, predvsem iz rezerve,
če so izpolnjeni pogoji za to.
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A,
K 75. čtenu:
Ta člen določa temeljna načela zadolževanja države. Republika Slovenija se lahko zadolžuje
doma in v tujini v obsegu, ki ga določa zakon. Zakon, ki določa obseg zadolžitve v določenem
letu, je zakon, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto. Prav tako je v tem zakonu
povzeta rešitev iz veljavnega zakona o izvrševanju proračuna, in sicer da se v obdobju začasnega
financiranja lahko Republika Slovenija zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic
državnega dolga v tekočem proračunskem letu. Republika Slovenija se lahko likvidnostno
zadolži največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna.
K 76. do 78. členu:
S pojmom upravljanje državnega dolga je zajet sklop operacij refinanciranja državnega dolga,
ki jih Republika Slovenija izvaja tako, da črpa posojila in izdaja vrednostne papiije ter s tem
pridobiva sredstva, potrebna za vračilo državnega dolga pred njegovo dospelostjo ali za odkup
lastnih vrednostnih papiijev ob pogoju, da se s tem podpirajo ukrepi za doseganje
gospodarskega ravnotežja, zmanjšajo stroški državnega dolga ali izboljša kakovost zadolžitve
in se s tem dolg države ne poveča. Poleg teh poslov lahko v okviru upravljanja državnega dolga
Republika Slovenija sklepa tudi druge posle, s katerimi se zmanjšajo ali izključijo tečajna ali
obrestna tveganja, povezana z državnim dolgom.
Republika Slovenija lahko lastne vrednostne papiije kupuje in jih nato prodaja na organiziranem
trgu vrednostnih papirjev ali zunaj njega. Sredstva za te namene se zagotovijo v državnem
proračunu.
Določeno je, da o sklepanju poslov v zvezi z zadolževanjem države, upravljanju državnih dolgov
in o intervencijah na trgu vrednostnih papiijev odloča minister za finance, in sicer na podlagi
letnega programa zadolževanja, ki ga sprejeme vlada na predlog ministra za finance. Posle
zadolževanja lahko sklepa samo minister za finance oz. druga oseba po njegovem pisnem
pooblastilu. O poslih likvidnostnega zadolževanje v celoti odloča in jih sklepa minister za finance
ali druga od njega pooblaščena oseba. Pri sklepanju poslov o zadolževanju ni treba ravnati po
predpisih o javnih naročilih, ki urejajo nabavo blaga, gradbenih del in storitev.
K 79. členu:
Predlog zakona ureja tudi zadolževanje občin, pri čemer se v zvezi z vsebinskimi pogoji, ki
morajo biti izpolnjeni, da se občina lahko zadolži, navezuje na zakon, ki ureja financiranje občin.
Postopki zadolževanja občin so omenjeni tudi s tem zakonom, saj se občina lahko zadolži samo
na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance. Posli zadolžitve, za katere
ministrstvo, pristojno za finance, ni izdalo predhodnega soglasja, so nični, saj je zadolževanje
posamezne občine treba obdržati v obsegu, kot ga določa zakon o financiranju občin. S tem se
ohranja finančna sposobnost občine, da zagotavlja izvajanje nalog, za katere je pristojna. Prav
tako je v javnem interesu, da se zadolževanje občin ohranja v predpisanih okvirih in da se ne
izvaja pritisk na zagotavljanje dodatnih sredstev finančne izravnave za prezadolžene občine v
breme drugih sredstev državnega proračuna.
K 80. členu:
Ta člen določa, da lahko Republika Slovenija izdaja poroštva v obsegu in pod pogoji, kijih
določa zakon. Poroštvene pogodbe lahko v imenu Republike Slovenije sklepa le minister za
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finance ali oseba, ki jo on ali vlada pisno pooblasti.
K 81. in 82. členu:
Zakon ureja tudi zadolževanje in dajanje poroštev oseb javnega sektorja (ločeno na ravni države
in na ravni občin), in sicer zaradi omejevanja in nadziranja njihovega zadolževanje. Ob
prezadolženosti teh oseb mora ustanovitelj ali lastnik prevzeti zagotavljanje sredstev za njihovo
delovanje in zato pomeni zadolževanje in dajanje poroštev teh oseb nevarnost za potencialne
odhodke proračuna države ali občin. Obseg skupne zadolžitve in danih poroštev oseb javnega
sektoija v določenem letu se določi z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno
leto, oziroma z občinskim odlokom. Za operacionalizacijo tega člena je določeno, da vlada
predpiše seznam oseb javnega sektorja na ravni države in postopke, kijih morajo upoštevati pri
zadolževanju in dajanju poroštev. Postopke na občinski ravni predpiše občinski svet.
K 83, do 86. členu:
Za vodenje poslovnih knjig in pripravo letnih proročil za državni in občinske proračune,
neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov se uporabljajo določbe
zakona, ki ureja računovodstvo. Minister za finance lahko za navedene subjekte podrobneje
predpiše te posebnosti: računovodski postopki, kontni načrt, vodenje knjig in priprava poročil
za državni in občinski proračun. Pri tem mora ravnati v skladu s slovenskimi računovodskimi
standardi in zakonom o računovodstvu.
Zakon ureja tudi izjeme, ki se ne izkazujejo v proračunu, in sicer nekatere našteva, druge pa bo
določil minister za finance s podzakonskim aktom.
Člen določa pristojnosti računovodstva, ki je odgovorno za opravljanje plačilnega prometa,
tekoče urejanje, zajemanje, knjigovodsko evidentiranje in sporočanje podatkov, pripravljanje
letnih poročil, izvajanje računovodskega nadzora in nadzora nad izpolnjevanjem terjatev in
plačilom obveznosti ter arhiviranje izvirnih knjigovodskih listin.
Uporabniki, ki vodijo računovodstvo, določijo odgovornega računovodjo. Pooblaščeni
računovodja lahko začasno zadrži izplačilo, če je v nasprotju s tem zakonom ali zakonom, ki
ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, oziroma odlokom, s katerim se sprejme občinski
proračun.
K 87. in 88. členu:
Zakon določa, da je treba pripraviti konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin, ki
vsebuje evidenco o premoženju neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov, ki jo sestavijo po stanju na dan 31. decembra tekočega leta. Zakon določa roke za
predložitev premoženjskih bilanc in subjekte, ki so pristojni za izvedbo poseznih aktivnosti. Za
pripravo skupne konsolidirane premoženjske bilance države in občin na podlagi podatkov
neposrednih in posrednih uporabnikov državnega proračuna in občin je pristojno ministrstvo,
pristojno za finance.
Vsaki dve leti je treba predložiti državnemu zboru tudi konsolidirano premoženjsko bilanco
države in občin.
K 89. členu:
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Ta člen daje pravno podlago, da minister za finance izda podrobnejša navodila o zaključku
proračunskega leta, predložitvi zaključnih računov, premoženjske bilance in pogojih, ki morajo
biti zagotovljeni zaradi uporabe informacijske tehnologije pri vodenju računovodstva.
K 90. do 93. členu:
Za izvedbo nadzora nad realizacijo porabe sredstev je treba pripraviti zaključni račun proračuna
oziroma letna poročila posrednih uporabnikov proračunov. Zakon določa vsebino in obliko
zaključnega računa, nosilce in roke za njegovo pripravo. Prav tako je določeno, da vlada določi
predlog zaključnega računa državnega proračuna in ga skupaj z dokončnim poročilom
računskega sodišča najpozneje do 1. oktobra tekočega leta predloži državnemu zboru v
sprejem. Zakon prav tako določa roke za pripravo letnega poročila posrednih uporabnikov
proračuna. Le-tega morajo predložiti pristojnim ministrstvom, ki so jih dolžna pregledati in
uskladiti letna poročila ter jih predložiti ministrstvu, pristojnemu za finance.
K 94. do 99. členu:
Proračunski nadzor, ki ga predvideva predlog zakona, zajema dve oziroma tri oblike nadzora,
in sicer notranji (i) nadzor in revizijo pri neposrednem proračunskem uporabniku, (ii) inšpekcijo
kot obliko naknadnega inšpekcijskega nadzora nad zakonitostjo in namenskostjo porabe
sredstev državnega proračuna, ki se izvaja po upravnem postopku, ter (iii) notranjo revizijo, ki
jo opravlja isti organ ministrstva, pristojnega za finance.
Kot zelo pomembna novost, ki jo nadgrajuje ta zakon, je vpeljava notranjega nadzora in
notranje revizije, ki jo organizirajo predstojniki uporabnikov. Notranji nadzor je predhodni
nadzor nad izvajanjem vseh transakcij, ki se nanašajo na prejemke in izdatke proračuna ter
upravljanje premoženja Republike Slovenije. Notranji nadzor je nadzor nad nad zakonitostjo,
namenskostjo in učinkovitostjo razpolaganja s proračunskimi sredstvi. Osebe, ki opravljajo
notranji nadzor in revizijo, so notranji nadzornik in notranji revizorji, ki so neposredno
odgovorni predstojniku uporabnika. Notranji nadzor se organizira kot sistem postopkov in
odgovornosti vseh oseb, ki so vkjučene v postopke prevzemanja in plačil obveznosti, lahko pa
se dopolni z organiziranjem službe notranjih nadzornikov in revizorjev. Minister za finance bo
predpisal enotna merila za postopke notranjega nadzora, na podlagi katerih lahko predstojniki
uporabnikov uredijo organizacijo in postopke za izvajanje nadzora.
Urad za nadzor proračuna, ki se bo s tem zakonom ustavnovil kot organ v sestavi ministrstva,
pristojnega za finance, bo izvajal naknadni nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisov, ki
urejajo finančno, materialno in računovodsko poslovanje uporabnikov ter nad zakonitostjo in
namenskostjo uporabe sredstev državnega proračuna in upravljanjem državnega premoženja.
Za proračunske inšpektorje in za izvrševanje proračunskega nadzora se uporabljajo določbe
zakona o upravi in zakona o splošnem upravnem postopku, razen za postopke notranjega
revidiranja, ki jih bo izvajal ta urad. Le-te bo minister za finance posebej uredil. Če je za
opravljanje nadzora iz prejšnjega člena potrebno, nadzor vključuje tudi porabo sredstev
državnega proračuna pri občinah, drugih osebah javnega prava in prejemnikih proračunskih
sredstev. Zakon določa tudi posebna pooblastila proračunskih inšpektorjev pri izvajanju nadzora
in določa roke za poročanje o delu proračunske inšpekcije vladi, računskemu sodišču in
državnemu zboru.
K 100. in 101. členu:
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Člena določata prekrške, ki so posledica kršitev določb tega zakona.
K 102. do 104. členu:
Prehodni členi urejejo predvsem položaj do vzpostavitve enotnega zakladniškega računa in
enotnega računovodskega sistema oz. glavne knjige za državo. V prehodnem obdobju upravlja
minister za finance prosta denarna sredstva na računih državnega proračuna, uporabniki pa
lahko odpirajo račune, pri čemer je za to potrebno soglasje ministra za finance, ki lahko račune
uporabnikov odpravi tudi po uradni dolžnosti. Tudi računovodstvo je odgovorno za opravljanje
plačil prek obstoječih računov. Do vključitve v enotni zakladniški račun morata Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
oba v obveznem delu zavarovanja, ponuditi prosta denarna sredstva ministru za finance, če ta
napove potrebo po likvidnostni zadolžitvi.
K 105. in 106. členu:
Členi določajo roke za izdajo podzakonskih predpisov na podlagi tega zakona. V zakonu so
opredeljeni zakoni in posamezne določbe zakonov, ki bodo razveljavljene z njegovo
uveljavitvijo, in prav tako je določen rok uveljavitve zakona.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
REVIZIJSKA KOMISIJA ZA JAVNA NAROČILA

je zadeva zastala.
Po najnovejših koalicijskih pogajanjih ima zakon, ki ureja
delovanje Revizijske komisije prioriteto in bo sprejet po obljubah
po hitrem postopku do parlamentarnih počitnic. S tem je postala
brezpredmetna tudi zgoraj omenjena Novela Zakona o javnih
naročilih.

Datum: 23.02.1999
Številka: 233/99
Revizijska komisija za javna naročila prosi, da v skladu s
petim odstavkom 67. člena Zakona o javnih naročilih, Ur. list
RS, št. 24/97, Državni zbor izda soglasje na

Tako bo Revizijska komisija delovala po priloženem Poslovniku,
vendar do sprejema novega zakona o reviziji javnih naročil v
zakonsko neurejenih razmerah. Sam Poslovnik ne rešuje
neurejenih pogojev dela Revizijske komisije, saj je le
organizacijski predpis.

- POSLOVNIK REVIZIJSKE KOMISIJE ZA JAVNA NAROČILA,
ki je priložen.
V prilogi pošilja tudi izveleček iz zapisnika 5. seje Revizijske
komisije za javna naročila z dne 1.2.1999., s katerim je Revizijska
komisija črtala tisto določilo v preambuli Poslovnika Revizijske
komisije za javna naročila, ki se nanaša na Novelo Zakona o
javnih naročilih. S to novelo je bilo predvideno, da se določi
status Revizijske komisije in njenih članov ter izvršilni naslov
Revizijske komisije, s čimer bi imela Revizijska komisija
minimalno potrebno moč za izvajanje revizijskih postopkov,
da bi sploh lahko izdajala akte (sklepe), ki bi vsaj delno imeli
moč upravne odločbe. Zaradi raznih pritiskov se je Revizijska
komisija sprijaznila, da nima minimalne oblastvene moči.

Komisija za javna naročila je do zdaj morala delovati brez
Poslovnika. Delovala je zakonito, saj je uporabljala Zakon o
javnih naročilih in subsidirani pravni vir Zakona o splošnem
upravnem postopku. Besedilo Poslovnika in pripadajoča
obrazložitev sta popolnoma ista kot besedilo, ki je bilo
dostavljeno v Državni zbor z zgoraj navedeno vlogo.
Državni zbor naj izda naslenje soglasje:
"Državni zbor RS izdaja soglasje na Poslovnik Revizijske
komisije za javna naročila v skladu s 5. odstavkom 67. člena
Zakona o javnih naročilih, Ur. list RS, št. 24/1997."

Državni zbor do zdaj ni odgovoril na vlogo, s katero sta bila
predlagana v sprejem obravnavana Novela Zakon o javnih
naročilih in Poslovnik Revizijske komisije za javna naročila,
datum vloge 20.4.1998, št. 212/98. Revizijska komisija bo
delovala s takim Poslovnikom, ki ne bo temeljil na urejenih
pogojih za njeno delo, temveč, ki temelji na izredno
pomanjkljivem Zakonu a javnih naročilih. S tem je Revizijska
komisija zavestno pristala na to, da bo delovala brez zakonske
urejenosti za svoje delovanje (ni neodvisno in samostojno telo;
ne more imeti zaposlenih v svoji sestavi; njeni člani, zaposleni
v Uradu predsednika Vlade kot višji upravni delavci, postanejo
tehnološki presežek po končanem mandatu itd.) Prav te stvari
bi se rešile z Novelo Zakona o javnih naročilih. Novela je bila
sicer poslana v obravnavo tudi v Vlado dne 24.8.1998, vendar
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mag. Drago TOMŠIČ, dipl. oec., I.r.
Predsednik Revizijske komisije za javna naročila

Priloge:
1. Izvleček iz zapisnika seje Revizijske komisije za javna
naročila
2. Čistopis Poslovnika Revizijske komisije za javna naročila z
obrazložitvijo
3. Disketa s čistopisom Poslovnika
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REPUBLIKA SLOVENIJA
REVIZIJSKA KOMISIJA ZA JAVNA NAROČILA
(začasno nameščena v Uradu predsednika Vlade)
Einspieletjeva 6, P.P. 704, 1001 LJUBLJANA tel.: 061/133-60-04, faks: 061/132-73-42
Datum:
Številka:

5.2.1999
167/99

Izvleček iz zapisnika 5. seje Revizijske komisije za javna naroČila z dne 1.2.1999

Revizijska komisija je dne 1.2.1999 s soglasjem predsednika D. Tomšiča in članov V. Žaklja,
M Bezovšek, J. Slokaija, I. Šoltesa in J. Durinija
sprejela naslednji sklep v zvezi s spremenjeno preambulo v »Poslovniku Revizijske komisije
za javna naročila:

Komisija ugotavlja, da je Poslovnik po petem odstavku 67. člena Zakona o javnih naročilih že
sprejela na 4. seji Komisije in da je besedilo isto ne glede na Novelo Zakona o javnih naročilih
ali sedanji Zakon o javnih naročilih razen preambule. Če se ne bo sprejela Novela, se Črta tisti
del besedila preambule, ki se sklicuje na predlagano Novelo Zakona o javnih naročilih.
Komisija ponovno sprejema takšen Poslovnik s spremenjeno preambulo «.

Z
/
mag. Drago Tomšič, dipl. oec
Predsednik Revizijske komisije
za javna naroČila

r
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Na podlagi šestega odstavka 67. člena Zakona o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 24/97) je Revizijska komisija za javna naročila
sprejela naslednji

9.
10.
11.

POSLOVNIK
REVIZIJSKE KOMISIJE
ZA JAVNA NAROČILA

12.
13.
14.
15.

posameznega člana Komisije, ki so pristojni za odločanje o
posamezni revizijski zahtevi oziroma za podajanje mnenja,
odloča o podaljšanju roka za odločitev o revizijski zahtevi,
izdela predloge za potrebno število članov Komisije in
kadrovsko zasedbo,
izdaja sklepe o imenovanju in razrešitvi strokovnih, tehničnih
in administrativnih delavcev,
imenuje neodvisne strokovnjake in izvedence,
obvešča javnost o delu Komisije,
sklicuje seje Komisije,
odloča o drugih zadevah, ki so po Zakonu o javnih naročilih
ali po tem poslovniku v njegovi pristojnosti.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

8. člen

1.člen

V primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika Komisije opravlja
naloge predsednika član Komisije, ki ga določi predsednik
Komisije.

S tem poslovnikom se ureja organizacija in način dela Revizijske
komisije za javna naročila (v nadaljevanju Komisija).

9. člen

2.člen

V Komisiji zaposleni predsednik in člani Komisije so profesionalni,
lahko pa so člani po potrebi tudi neprofesionalni.

Komisija ima okrogel pečat z grbom Republike Slovenije, okoli
katerega je napis Republika Slovenija, Revizijska komisija za
javna naročila.

Z aktom o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest na Komisiji,
ki ga sprejme Komisija na skupni seji, se določijo delovna mesta,
ki so potrebna za zagotovitev strokovnih, tehničnih in
administrativnih opravil.

3. člen
Komisija posluje v slovenskem jeziku.

Strokovne, tehnične in administrativne delavce imenuje in razrešuje
predsednik Komisije v skladu z Zakonom o delavcih v državnih
organih.

4. člen
Komisija mora pri svojem delu varovati državne, uradne, poslovne,
industrijske in vojaške skrivnosti.

10. člen

Predsednik Komisije s posebnim notranjim aktom določi, kateri
podatki predstavljajo uradno skrivnost. Z istim aktom določi tudi
ukrepe in postopek za njihovo zavarovanje.

Vsi člani Komisije se po potrebi sestajajo na seji Komisije zaradi
usklajevanja dela in izmenjave izkušenj. Skupno sejo skliče
predsednik Komisije, če je to določeno s tem poslovnikom, po
lastni presoji, ali pa, če to zahteva najmanj polovica članov Komisije.

5. člen

Na seji Komisije sprejeta odločitev velja, če je zanjo glasovala
najmanj polovica vseh članov Komisije.

Komisija obvešča javnost o važnejših stvareh na tiskovnih
konferencah.

Na seji Komisije se:

O delu Komisije javnost obvešča predsednik Komisije. Predsedniki
senatov ali posamezni člani Komisije, ki so pristojni za odločanje
o zahtevi za revizijo ( v nadaljevanju posamezen član Komisije),
obveščajo javnost in zastopajo svoje delo glede na področje, za
katero so zadolženi.

1. sprejema poslovnik Komisije,
2. sprejema predlog akta o notranji organizaciji in sistematizaciji
delovnih mest pri Komisiji,
3. sprejema letno poročilo,
4. presoja opravljanje funkcij članov Komisije v primeru hujših
kršitev izvajanja del in nalog,
5. razpravlja in sprejemajo stališča o pomembnejših
organizacijskih in strokovnih vprašanjih.

6. člen
Komisija sodeluje pri pripravi predpisov s področja javnih naročil
ter se povezuje s podobnimi ustanovami v drugih državah in
deluje v ustreznih mednarodnih organizacijah.

O seji Komisije se piše zapisnik.

7. člen

11. člen

Predsednik Komisije:

Komisija sprejema najmanj enkrat letno poročilo o svojem delu na
predlog predsednika Komisije. Poročilo o delu Komisije se poda
Državnemu zboru in vladi.

1. vodi poslovanje in organizira delo Komisije,
2. zastopa in predstavlja Komisijo,
3. predlaga akt o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih
mest na Komisiji,
4. sprejme akt o določanju in varovanju uradne skrivnosti,
5. predlaga in pripravi letno poročilo o delu Komisije,
6. izdaja druge splošne in posamične akte, ki urejajo poslovanje
Komisije,
7. odloča o porabi sredstev,
8. imenuje predsednika, poročevalca in člane senata oziroma
16. marec 1999

II. REVIZIJSKI POSTOPEK
12. člen
Komisija deluje po postopku in na način, kot to določa Zakon o
javnih naročilih in ta poslovnik. Stranke v postopku imajo oseben
dostop do Komisije le na zahtevo Komisije.
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13. člen

tem določi rok za dopolnitev zahteve. Senat lahko z vlagateljem
zahteve, naročnikom ali drugo osebo opravi razgovor.

Revizijski postopek pred Komisijo se lahko prične in izvaja kot:

O opravljenem razgovoru se piše zapisnik.

a) revizija na podlagi odstopa revizijskega zahtevka,
b) revizija na podlagi obvestila in zahteve zainteresirane stranke.

Poziv vlagatelju zahtevka, naročniku ali drugi osebi, da poda
potrebna pojasnila ali dostavi potrebne dokumente je lahko razlog
za podaljšanje roka za izdajo odločitve Komisije.

Revizija mora biti utemeljena z dokazili, ki se priložijo zahtevi za
revizijo. Zahteva za revizijo mora biti sestavljena po Navodilu za
zahtevo revizije javnega naročila, ki se objavi v Uradnem listu RS
kot ločen dokument.

20. člen
Senat odloča z večino glasov vseh članov. Posamezen član
Komisije odloča sam.

a) REVIZIJA NA PODLAGI ODSTOPA REVIZIJSKEGA
ZAHTEVKA

Predsednik senata in člani senata se ne smejo vzdržati glasovanja.
21. člen

14. člen

Če senat oziroma posamezen član Komisije oceni, da bi bile
negativne posledice zadržanja izvršitve sklepa o izbiri za vse, ki
bi bili lahko oškodovani in tudi za naročnika večje od koristi, lahko
odloči, da vložena zahteva za revizijo ne zadrži izvršitve sklepa
o izbiri.

Predsednik Komisije takoj po prejemu vloge iz prejšnjega člena
preizkusi, ali je Komisija pristojna.
15. člen
Predsednik Komisije s sklepom dodeli zahtevo pristojnemu senatu,
določi predsednika, člane senata in enega ali več poročevalcev
oziroma dodeli zahtevo posameznemu članu Komisije. V primeru
potrebe lahko predsednik Komisije spremeni sestavo senata ali
določi drugega posameznega člana Komisije.

22. člen
Senat oziroma posamezen član Komisije mora odločiti o zahtevi
za revizijo postopka oddaje javnega naročila in izdati sklep
najkasneje v 15 dneh od prejema zahtevka.
V utemeljenih primerih lahko senat oziroma posamezen član
Komisije predlaga podaljšanje tega roka do največ skupno 30 dni.

Poročevalec je član senata, ki izdela izvedensko mnenje. Poda
obrazloženo predhodno poročilo, katero, vsebuje povzetek
zahteve, navedbo pomembnejših dejstev ter predlog za odločitve
senata. Izdelavo poročila in drugih dokumentov vodi predsednik
senata, ki organizira ostale člane senata in strokovne, tehnične
in administrativne delavce.

Predsednik senata oziroma posamezen član Komisije mora pred
iztekom 15. dnevnega roka o predlogu podaljšanja roka in razlogih
za podaljšanje obvestiti predsednika Komisije, ki o tem izda sklep.
O sklepu Komisija obvesti vlagatelja zahteve in naročnika.

16. člen

23. člen

Za odločanje o posameznih zahtevah predsednik Komisije določi
senate treh ali petih članov oziroma posameznega člana Komisije,
odvisno od zahtevnosti primera, pri čemer lahko upošteva
vrednost predmeta javnega naročila, obsežnost dokumentacije,
širši pomen odločitve Komisije za ravnanja naročnikov in
ponudnikov in druge okoliščine, ki so pomembne za presojo
zahtevnosti posameznega primera.

Sklep o odločitvi revizije postopka mora biti pisno izdelan v treh
izvodih v petih delovnih dneh od izdaje sklepa.
Vse izvode sklepa podpiše predsednik senata oziroma
posamezen član Komisije. En izvod sklepa se vroči vlagatelju
zahteve, drugi naročniku, tretji izvod pa se hrani pri Komisiji.

Sestava senatov, ki jih imenuje predsednik Komisije, ni stalna.
17. člen

Komisija arhivira pomembnejšo dokumentacijo o posamezni
zahtevi za revizijo.

Za izdajo strokovnih stališč in opravljanje določenih strokovnih
opravil v postopku revizije predsednik Komisije na predlog
predsednika senata oziroma posameznega člana Komisije imenuje
zunanje neodvisne strokovnjake in izvedence.

b) REVIZIJA NA PODLAGI OBVESTILA IN ZAHTEVE
ZAINTERESIRANE STRANKE

Komisija vodi evidenco imenovanih neodvisnih strokovnjakov in
izvedencev.

24. člen
V postopku na podlagi obvestila in zahteve zainteresirane stranke
se smiselno uporabljajo določbe prejšnjega poglavja, če ni s tem
poslovnikom drugače določeno.

18. člen
Senat obravnava zahtevo na nejavni seji, ki jo skliče predsednik
senata.

25. člen

O seji senata se piše zapisnik.

Senat oziroma posamezen član Komisije preveri, ali ima vlagatelj
obvestila interes za udeležbo v postopku. V primeru, da senat
oziroma posamezen član Komisije ugotovi, da vlagatelj obvestila
nima interesa za udeležbo v postopku, o tem odloči s sklepom in
ga vroči vlagatelju obvestila.

19. člen
Predsednik Senata ali posamezen član Komisije lahko pisno
pozove vlagatelja zahteve, naročnika ali drugo osebo, da Komisiji
poda potrebna pojasnila ali dostavi potrebne dokumente ter ob
poročevalec, št. 15
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Rok za izdajo sklepa je pet delovnih dni od dodelitve obvestila
senatu oziroma posameznemu članu Komisije.

potrebni za postopek pred Komisijo. O tem, kateri stroški so bili
potrebni in koliko znašajo, odloči senat oziroma posamezen član
Komisije po skrbni presoji vseh okoliščin

26. člen

30. člen

Če senat oziroma posamezen član Komisije v postopku na podlagi
obvestila in zahteve zainteresirane stranke ugotovi nepravilnosti
v postopku oddaje javnega naročila, lahko s sklepom odredi
prekinitev postopka do odprave nepravilnosti, ali pa razveljavi
postopek oddaje.

O povrnitvi stroškov odloči senat oziroma posamezen član
Komisije na določeno zahtevo vlagatelja zahteve brez obravnave.
Vlagatelj zahteve mora v zahtevi opredeliti stroške, za katere
zahteva povračilo.

27. člen

Povrnitev stroškov mora vlagatelj zahteve od Komisije zahtevati
pred koncem revizijskega postopka.

Rok za izdajo mnenja Komisije je petnajst dni, v utemeljenih
primerih pa se ta rok lahko podaljša do največ 30 dni. Mnenje
Komisije se vroči vlagatelju obvestila in naročniku.

O stroških postopka senat oziroma posamezen član Komisije
odloči v sklepu, s katerim se odloči v postopku pred Komisijo ali
s posebnim sklepom.

Zoper izdano mnenje ni dopusten ugovor.

IV. KONČNA DOLOČBA

III. STROŠKI POSTOPKA

31. člen

28. člen

Ta poslovnik sprejme Komisija in začne veljati z dnem, ko poda
nanj soglasje Državni zbor. Poslovnik se objavi v Uradnem listu
RS.

Stroški postopka so stroški, ki nastanejo med postopkom ali
zaradi postopka.
29. člen

Revizijska komisija za javna naročila,
predsednik
Mag. Drago Tomšič, dipl. oec.

Pri odločanju o tem, kateri stroški naj se povrnejo, upošteva
senat oziroma posamezni član Komisije le tiste stroške, ki so bili
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Poslovnik je razdeljen na štiri dele, od katerih sta najpomembnejša
prvi in drugi del, ki določata položaj Komisije, pristojnosti
predsednika in članov Komisije glede sklicevanja in vodenja
senatov ter sestavo in način dela senatov in posameznih članov
Komisije v odvisnosti od načina vložitve zahteve za revizijo. Tretji
in četrti del Poslovnika opredeljujeta stroške postopka in veljavnost
Poslovnika.

REVIZIJSKA KOMISIJA ZA JAVNA NAROČILA
Einspielerjeva 6, Ljubljana

UVODNA POJASNILA K POSLOVNIKU
REVIZIJSKE KOMISIJE

V vsakem od delov Poslovnika bodo obrazloženi samo tisti členi,
ki zahtevajo dodatno pojasnitev.

UVOD
Javna naročila kot pravni pojem so skupnost pravnih dejanj, s
katerimi država na podlagi premoženjsko pravnih razmerij
pridobiva blago ali storitve v posebnem postopku.'

I. DEL - SPLOŠNE DOLOČBE
K 6. členu velja omeniti nujnost sodelovanja Komisije pri pripravi
predpisov s področja javnih naročil še posebej v delu, ki se nanaša
na pravno varstvo ponudnikov v postopku oddaje javnega naročila.
Dosedanja praksa dela Komisije je pokazala določene
nedorečenosti in nejasnosti v določbah ZJN glede učinka sklepov
Komisije, pravnega varstva ponudnikov po sklenjeni pogodbi z
naročnikom in v ostalih vprašanjih pravne narave sklepa Komisije
in pravnega položaja Komisije.

Nujnost pravne ureditve javnih naročil narekuje predvsem vpliv
oddaje javnih naročil na notranjegospodarsko, politično in
mednarodno pravno področje.
Ob pojmu Javnih naročil ne gre prezreti dejstva, da oddaja javnega
naročila pomeni porabo javnih sredstev, torej posredno
obremenitev virov za pridobivanje omenjenih sredstev, kar zahteva
transparentnost in preglednost izvajanja postopkov oddaje javnih
naročil.

Če je cilj ustanovitve Komisije nadzor nad zakonitostjo oddaje
javnega naročila, je potrebno v ZJN vnesti take določbe, ki bodo
nadzor tudi omogočile od začetka oddaje javnega naročila do
zavezujoče izvršitve sklepa Komisije.

Pravna ureditev javnih naročil je odvisna od ciljev ki jih gospodarski,
družbeni in politični sistem države zasleduje. Vsekakor pa je eden
glavnih ciljev javnih naročil zagotavljanje racionalne porabe javnih
sredstev, s katerimi razpolagajo naročniki in zagotovitev poštene
konkurence med ponudniki.

Iz navedenih razlogov je v Poslovniku omenjeni člen, ki naj omogoči
Komisiji tvorno sodelovanje pri snovanju novih ali dopolnilnih
predpisov s področja javnih naročil, v katere je potrebno vnesti
dosedanja spoznanja o pomanjkljivosti določb ZJN glede pravnega
varstva udeležencev javnih naročil in obenem zagotoviti
harmonizacijo tega dela pravnega reda z "aquis communitaire"
Evropske skupnosti. Omenjeno utemeljuje potrebo po sodelovanju
Komisije s podobnimi instituti v drugih državah s poudarkom na
ustreznih komisijah EU.

Pri postopku oddaje javnih naročil lahko pride do kršitev postopka,
zato je potrebno udeležencem postopka nuditi pravno varstvo in
omogočiti nadzor nad dejanji skozi vse faze oddaje javnega
naročila.
Zakon o javnih naročilih je v naši pravni ureditvi prvi v zakonsko
normo povzdignjen pravni akt, ki ureja to področje.
Kot obliko pravnega varstva udeležencev postopka javnih naročil
ZJN določa revizijo postopkov oddaje javnih naročil, ki jo sme
zahtevati vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku oddaje javnega
naročila, če meni, da postopek ni bil izveden skladno z določili
ZJN. O vseh zahtevah za revizijo odloča Revizijska komisija kot
neodvisno strokovno telo, ki jo je na predlog Vlade imenoval
Državni zbor (Ur.L.RS.št.50/97) za dobo petih let.

V 7. členu so določene pristojnosti predsednika Komisije v okviru,
ki ga dopušča 4. odst. 67. čl. ZJN.
Pristojnosti so usmerjene predvsem v organizacijski del vodenja
Komisije in v sprejemanje in izdajanje odločitev, ki so potrebne za
nemoteno delo Komisije.
V 9. členu Poslovnika je določen status Predsednika in članov
Komisije ter pravni akt, ki določa pravice delavcev, ki za Komisijo
opravljajo strokovna in administrativno-tehnična dela.

Način sklicevanja senatov, dodeljevanje zahtev za revizijo,
sklicevanje sej in sklepčnost senatov ter druga vprašanja v zvezi
z načinom dela Revizijske komisije je predmet Poslovnika te
Komisije, ki bo predstavljen v nadaljevanju.

Zakon o javnih naročilih določa v 67. členu, da je organ, ki odloča
o vseh zahtevah za revizijo Revizijska komisija kot neodvisno
strokovno telo. V drugem odst. 67. člena je sicer določeno, da
sredstva za delo Komisije zagotavlja Vlada, kot tudi vsa tehnična
in administrativna opravila, vendar s tako določbo še ni opredeljen
status Komisije, kar se kaže kot pomanjkljivost sedanjega ZJN.
Posledica neurejenosti in nedefiniranosti statusa Komisije je
trenutno prehodno stanje, ko so predsednik in nekateri člani
Komisije zaposleni v Uradu predsednika Vlade, kar je pravno
nevzdržno ob določbi ZJN, ki opredeljuje Komisijo v 67. členu, kot
neodvisno strokovno telo.

POSLOVNIK REVIZIJSKE KOMISIJE
Predloženi Poslovnik je bil izdelan na podlagi določil ZJN, pravil
hierarhičnosti pravnih aktov v pravnem redu Republike ob
upoštevanju nujnosti ureditve položaja Revizijske komisije (v
nadaljevanju Komisija) kot organa sui generis in temeljnih
nomotehničnih pravil pri izdelavi pravnega akta s poudarkom na
posebnostih dela revizijskega postopka, ki pomenijo odmik od
pravil upravnega postopka.

'. Bojan Zabel, Pravo javnih naročil-Zakon o javnih naročilih s komentarjem,
G.V.97, str. 12
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Poseben poudarek je v omenjeni smernici namenjen neodvisnosti
telesa pristojnega za postopke preverjanja, ki ima sodni značaj in
katerega člane imenujejo in odpokličejo pod enakimi pogoji kot
člane sodne oblasti.

Kot že omenjeno, je Komisija neodvisno strokovno telo, ki pa
izgubi svojo neodvisnost v primeru, če Vlada sklene delovno
razmerje s predsednikom in člani Komisije ter na tej podlagi kot
delodajalec odloča o njihovih plačah, drugih pravicah, obveznostih
in odgovornostih iz delovnega razmerja.

Ker ZJN določa zahtevo po neodvisnosti Komisije, ne določa pa
njene umestitve, bi se lahko s predlagano vsebino člena statusno
uredil položaj Predsednika in članov Komisije kot organa "sui
generis", do dokončne ureditve tega vprašanja z novo zakonodajo,
ki je v pripravi.

Poudariti velja, da je Vlada skladno z 2. členom ZJN tudi potencialni
naročnik, tedaj tudi podvržena možnosti zahteve za revizijo in
tako reviziji postopka oddaje javnega naročila s strani Komisije, ki
je v omenjenem primeru v odvisnem položaju od Vlade. Opozoriti
je, da pride do dveh nasprotujočih si razmerij med Vlado in Komisijo;
v prvem nastopa Vlada kot delodajalec in ima torej nadvladujoč
položaj do Komisije, v drugem pa nastopa Vlada le kot ena od
strank v postopku revizije oddaje javnega naročila, v katerem naj
bi Komisija odločala kot neodvisno in nepristrano telo. Očitno gre
za dva kolizijska položaja. Omenjeno kaže na pravno nevzdržnost
takega položaja ob predpostavki neodvisnosti Komisije, ki naj bi
skrbela za pregled in odpravo nezakonitih ravnanj v izvrševanju
ZJN.

Zaradi pričakovanega števila zahtev za revizijo in vseh strokovnih
ter administrativno-tehničnih opravil, ki so potrebna za učinkovito
revizijo postopkov oddaje javnih naročil je v Poslovniku izražena
zahteva po delavcih, ki bi za potrebe Komisije opravljali omenjena
dela. Ta zahteva je opredeljena v 4. in 5. odstavku 9. člena kot
pristojnost sprejemanja akta o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest, ki je odraz obsega vloženih zahtev za revizijo.
V 10. in 11. členu Poslovnika je opredeljen način dela Komisije in
pristojnosti glede sprejemanja aktov, ki so potrebni za delovanje
Komisije. Pomembna vsebina je namenjena zasedanju Komisije
na skupni seji, kjer se sprejemajo odločitve, ki imajo presedenčni
značaj in oblikujejo skupna stališča do spornih vprašanj.

Potrebnost zagotovitve neodvisnosti Komisije izhaja že iz dikcije
67. člena ZJN, omeniti pa gre tudi smernico EU 92/13, ki ureja
področje pravne varnosti ponudnikov. 2 V omenjeni smernici je
moč ugotoviti nekaj načel varstva ponudnikov in sicer, da je
potrebno zagotoviti varstvo ponudnikov in to kolikor mogoče hitro,
nediskriminatorno, dostopno in uresničljivo. Od naročnika
neodvisno telo mora imeti pravico sprejeti začasne ukrepe in
suspendirati naročnikovo odločitev in določiti povračilo škode.3

Komisija se s tem Poslovnikom zaveže k sprejemanju poročil o
svojem delu, ki ga posreduje Državnemu zboru in tudi s tem se
kaže javnost delovanja Komisije.

J

COUNCIL DIRECTIVE 92/13/EEC, Official Journal of the European
Communities,
No.1.76/14
3
B. Zavel, isto, str. 53, 54
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II. D E L - REVIZIJSKI POSTOPEK

III. DEL- STROŠKI POSTOPKA

Zakon o javnih naročilih določa dve obliki pravnega varstva
udeležencev javnega razpisa. Prva oblika je zahteva za revizijo,
ki jo, kot to določa 63 člen sme zahtevati vsak ponudnik, ki je
sodeloval v postopku oddaje javnega naročila, če meni, da
postopek ni bil izveden skladno z določili ZJN. Druga oblika pa je
obvestilo, dano Komisiji, od vsakogar, ki ima interes za udeležbo
v postopku oddaje javnega naročila, pa meni, da se postopek
pred sprejemom sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika ne
vodi skladno z ZJN. Ti dve obliki sta opredeljeni v 13. členu
Poslovnika. Ravnanje predsednika senata oz. posameznega člana
Komisije je odvisno od omenjene oblike zahtevka za pravno
varstvo, kot sledi iz nadaljnjih členov Poslovnika.

Pravno podlago za določitev stroškov postopka dajeta ZJN in
skladno z 70. členom istega zakona Zakon o upravnem postopku.
Poslovnik povzema v 28., 29., in 30. členu oba omenjena zakona,
vendar bi na tem mestu bilo potrebno opozoriti na izvršljivost
sklepa Komisije o stroških. Kot že omenjeno, se postavlja
vprašanje, kakšna je pravna narava sklepa Revizijske komisije
glede njegove izvršljivosti.
Zakon o izvršilnem postopku5 določa izvršilne naslove in med
drugimi uvršča med izvršilne naslove tudi druge odločbe, za
katere zakon določa, da so izvršilni naslov. ZJN v nobenem od
členov tega ne določa za odločbo Revizijske komisije, tako je
utemeljeno sklepati, da odločba-sklep Revizijske komisije ni izvršilni
naslov, kar ima lahko za posledico negotovo izvršitev pravnega
varstva ponudnikov znotraj revizijskega postopka. V primeru
neizvršitve slepa Komisije glede odmere stroškov ostane
ponudniku pravno varstvo pri rednem sodišču, kar ne govori v
prid učinkovitega nadzora nad kršitvami postopkovnih pravil
javnega naročanja, še manj pa v prid zaupanja ponudnikov v
hitro odpravo morebitnih nepravilnostih. Za učinkovito izvajanje
revizij bi bilo potrebno vnesti v ZJN določilo,da je sklep Komisije
izvršilni naslov.

Komisija pri svojem delu komunicira s strankami v postopku samo
na podlagi zahteve Komisije, saj bi v nasprotnem primeru
svojevoljno pojasnjevanje strank svojih stališč Komisiji
onemogočilo normalno delo Komisije, kot je tudi določeno v 12. in
19. členu Poslovnika.
Opozoriti je potrebno na 15. člen Poslovnika, ki določa, da
predsednik Komisije določi poleg predsednika in članov senata
tudi poročevalca. Omenjeni institut poročevalca
je povzet po
določbah Zakona o pravdnem postopku4 in se tudi za delo Komisije
zdi izredno pomemben, glede na raznolikost in specifičnost
posameznih zahtev za revizijo ter glede na organizacijo dela
znotraj senata.

IV. D E L - KONČNA DOLOČBA

Omeniti velja, da se pri izvajanju revizije prepletajo značilnosti
upravnega kot tudi pravdnega postopka.

Zakon o javnih naročilih v 5. odst. 67. člena določata Poslovnik, ki
ga sprejme Komisija, začne veljati, ko poda nanj soglasje Državni
zbor. To določilo Zakona je prevzel Poslovnik v 31. členu.

Značilnosti pravdnega postopka so razvidne iz načina odločanja,
saj že sam ZJN določa, da odloča Komisija v senatih oziroma
določa v katerih primerih odloča posamezen član Komisije.
Omenjeno določbo ZJN je Poslovnik konkretiziral v 16. členu, v
katerem meja za odločanje med tro ali pet članskimi senati ali
posameznimi člani Komisije ni, kot je to v določbah pravdnega
postopka, vrednostno opredeljena, temveč prepuščena oceni
zahtevnosti oz. težavnosti primera. Tudi odločanje članov senata
in postopek izdaje sklepa je podobno, kot to ureja Zakon o
pravdnem postopku - z razliko, da ZJN, kot tudi iz njega izhajajoč
Poslovnik, določa roke za izdajo sklepa. Nadalje je mogoče
značilnosti pravdnega postopka ugotoviti v temeljnih pristojnostih
Komisije, saj podobno kot redna sodišča obravnava in odloča o
sporih iz civilnopravnih razmerij pravnih oseb, pa tudi odloča
samo v mejah postavljenih zahtevkov in ne sme odreči odločitve
o zahtevku, za katerega je pristojna

Poslovnik je podzakonski akt, s katerega vsebino se morajo
natančno seznaniti vsi udeleženci javnih razpisov, zato je v
Poslovniku določba o objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sprejetje in veljavnost Poslovnika je za delovanje Komisije
bistvenega pomena, saj njegova vsebina, poleg določil ZJN,
opredeljuje tiste pogoje, ki so nujno potrebni za nemoteno delo
Komisije kot neodvisnega, strokovnega telesa, ki ga je imenoval
Državni zbor.
Igor ŠOLTES, dipl.iur.,l.r.

Uporabo upravnega postopka sicer določa ZJN v 70. členu v
primeru, da z ZJN ni drugače določeno, vendar je način odločanja
Komisije bližje pravdnemu kot upravnemu postopku. Pravila
upravnega postopka so v Poslovniku upoštevana predvsem pri
določitvi stroškov postopka in pri načinu in obliki vložitve vloge za
pravno varstvo ponudnika. Vsekakor bi bilo modro pri pripravi
novega zakona o javnih naročilih določiti za revizijo eno vrsto
postopka v izogib morebitnim nejasnostim.

5

* Zakon o pravdnem postopku z uvodnimi pojasnili prof.dr. Lojzeta Udeta, ČZ
Ur.l.RS
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SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV
REPUBLIKE SLOVENIJE
Dunajska 58
1000 LJUBLJANA
Nadzorni odbor
predsednik mag.Milan božič,dr. vet.med.

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
Odbor DZ za kmetijstvo,gozdarstvo in prehrano

Zadeva : poročilo Državnemu zboru Republike Slovenije
V skladu s 7.členom zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije (Ur.l.RS št. 10/93 ) in v skladu z 21.členom statuta SKZG Republike
Slovenije vam pošiljamo poročilo o delu Sklada.
Že na začetku pa bi člani radi opozorili na probleme, kateri po njihovem mnenju
ovirajo delo NO:
Kot prvo , da bo delo NO, otežkočeno vse dotlej, dokler ne bodo natančno
določene pristojnosti NO in to v zakonu in ustanovnih aktih Sklada, kjer sedaj
to ni določeno.
Kot drugo so člani Nadzornega odbora težko v vseh primerih popolnoma
objektivni, saj so praktično vsi člani NO, razen enega, skupaj s predsednikom
NO vred, v neposrednih ali preko svojih delodajalcev v pogodbenih in drugih
poslovnih odnosih s Skladom .
Nadzorni odbor ni edini organ, ki nadzira delo Sklada.Po 26.členu Statuta
Sklada nadzira delo Sklada tudi MKGP in Ministrstvo za finance.
Organ upravljanja Sklada , to je Svet Sklada je deloval v letu 1998 na desetih
sejah Sveta in to 7 rednih in 3 korespondenčnih.8 seja je bila nesklepčna in seje
zato prenesla v naslednje leto in se normalno odvila 21 .januarja 1999 leta.
"Novi"Svet seje konstituiral šele 6.januaija 1998 in takrat izvolil tudi
predsednika.Do takrat je bilo delo sklada otežkočeno.Zaradi bolezni
računovodkinje so bile računovodske storitve pogodbeno opravljene od podjetja
Kontim d.o.o.
Sprva na redne seje Sveta ni bil vabljen nihče od NO, po dogovoru je bil
kasneje vedno vabljen tudi predsednik NO, ki je dobival tudi pisno gradivo.NO
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je predlagal, da se pošilja gradivo tudi drugim članom odbora, predvsem zaradi
dvofazne obravnave, vendar to v letu 1998 ni bilo realizirano.
Na 4.seji Sveta je bilo potrebno najti avtentično tolmačenje 15.člena Poslovnika
o delu organov Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, saj seje dogajalo, da
bi nekateri odsotni člani pismeno glasovali o določenem sklepu, tudi, če je bil
sklep na seji Sveta spremenjen.S sklepom je Svet, ki je ta poslovnik tudi sprejel,
sprejel sledeče tolmačenje:
"tretji odstavek 15.člena poslovnika o delu organov Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov RS je potrebno razumeti in uporabiti tako:
-da se šteje pri glasovanju le taka odločitev posameznega odsotnega člana, ki je
podana pisno in od njega podpisana ter izročena predsedniku sveta ali
nadzornega odbora pred glasovanjem o tem sklepu
-da se nanaša na spremenjeno dikcijo sklepa, zato je v primeru spremenjenega
predloga sklepa ni mogoče upoštevati
Način izvedbe in postopek korespondenčnih sej v statutu, niti v poslovniku ni
določen.
Na svoji seji 23.2.98 je NO obravnaval bilanco poslovanja in poslovno poročilo
za leto 1997.Poročilo o delu Sklada sprejema Svet Sklada na podlagi 5.člena o
Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije(Ur.list RS št. 10/93,
1/96). NO je predlagal Svetu Sklada sprejem bilance pod pogojem, da se v
terjatvah,prihodkih in odhodkih vknjižijo neknjižene teijatve in obveznosti, ki
izvirajo iz gojitvenih in varstvenih del, opravljenih v gozdovih v postopku
vračanja v letu 1997 in pa, da naj Svet ne sprejme poslovnega poročila, brez
dopolnil iz razprave NO.
Svet Sklada ni upošteval predloga NO.
Člani NO so imeli tudi pomisleke na deponiranje likvidnostnih presežkov
Sklada, saj bi sicer lahko Sklad pridobil večje obresti, vendar je uprava Sklada
preskrbela avtentično tolmačenje Ministrstva za finance in sicer, da najvišje
obrestne mere, po katerih lahko zavodi, družbe ter skladi in agencije, katerih
ustanovitelj ali 100% lastnik je RS in , ki velik del sredstev za svoje delovanje
prejemajo iz državnega proračuna ali imajo z zakonom zagotovljeno
finansiranje, deponirajo prosta denarna sredstva pri bankah, določi minister
pristojen za finance.
V marcu mesecu sije član NO ogledal izvirne listine poslovanja za leto 1997 in
na podlagi svojega pregleda napisal obširne pripombe na domnevne
pomankljivosti v delovanju sklada.
V mesecu juliju je računsko sodišče revidiralo računovodsko poročilo za leto
1997.Dobilo, oziroma zahtevalo je tudi vse pripombe v zapisnikih NO in ni
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ugotovilo nepravilnosti oziroma nezakonitosti v računovodskih izkazih za leto
1997.
Protizakonito pa je, daje poročilo predhodno prišlo v javnost, kar je v nasprotju
z določili statuta, ki govori o tem kdo lahko o delu sklada obvešča javnost.
Računsko sodišče je pregledalo, kako je Sklad realiziral sklepe in priporočila, ki
gaje Računsko sodišče dalo v poročilu za leti 1995 in 1996.Realizirano ni bilo
priporočilo, da se v last RS prenesejo kmetijska zemljišča in gozdovi občin in
zadrug.Tega priporočila brez zakonskih sprememb ni mogoče realizirati, ker je
za prenos potreben obojestranski sporazum, ki z občinami in zadrugami ni bil
dosežen.
Računsko sodišče je izdalo mnenje s pridržkom z obrazložitvijo, da izkaz stanja
Sklada ne izkazuje realno, popolno in točno stanje vrednosti kmetijskih
zemljišč in gozdov v lasti Republike Slovenije, ki so dana Skladu v upravljanje,
ker:
- na Sklad niso prenešena vsa zemljišča kot določa zakon
- evidence o parcelah, na podlagi katerih je Sklad vzpostavil začetno evidenco
osnovnih sredstev, niso usklajene s stanjem v naravi.
Z revizijo so bile potrjene spremembe posameznih oblik stalnih sredstev
(povečanje-zmanjšanje)na podlagi dejanskih pravnih poslov in dejanskih
geodetskih izmer v letu 1997, ne pa realnost in točnost stanja parcel na dan
1.1.97.
V postopku revizije je ugotovljeno, daje do 31.12.1997, opravilo prenos
zemljišč na Sklad po zakonu 16 zadrug, z ostalimi 51 zadrugami je sklepanje
pogodb v različnih fazah priprave.
Ustavno sodišče je odpravilo določene dele pravilnika o zakupih, vendar je Svet
Sklada sprejel metodologijo pobota kupnine z zakupnino, ki je v skladu s
17.členom zakona o skladu podlaga za obračunavanje pobotov.Sklad je zavračal
vse tiste račune, ki niso izhajali iz sklenjenih pogodb, zaradi česar ni bilo
pravne podlage za knjiženje računov.
Vlada RS je na seji dne 19.11.98 obravnavala in sprejela poročilo Sklada v letu
1997 in dala soglasje k zaključnemu računu za leto 1997.Na predlog
Ministrstva za finance in Ministrstva za kmetijstvo,gozdarstvo in prehrano je
sprejela tudi nekatere dodatne sklepe v zvezi s poslovanjem Sklada, v zvezi s
pravnim urejanjem zemljišč, sejninami, člani nadzornega odbora, nakazovanje
10% prihodkov SOS, geodetskih postopkih, krajah lesa in normativov za delo v
gozdu.
Izvleček iz poročila za leto 1997:
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Obseg kmetijskih zemljišč in gozdov, s katerimi gospodari sklad je sledeč:
Sklad upravlja in razpolaga s 345.000 ha površin, od tega se ocenjuje, daje
232.000 ha gozda in 58.000 ha bolj ali manj zaraščenih, neplodnih in
marginalnih kmetijskih zemljišč na Krasu, Notranjskem, Tolminskem in
Kočevskem.
V zakupu je 55.000 ha kmetijskih zemljišč(25.000 ha fizične osebe, 30.000 ha
pravne osebe).
Denacionalizacija:
Obseg vrnjenih zemljišč: skupaj cca 25.000 ha kmetijskih zemljišč in 72.000 ha
gozdov.
Sklad je izdal okoli 1400 izjav volje v postopkih denacionalizacije, ter jih nato
primerjal z izdanimi odločbami.Kjer je ocenil, da gre za bistvene kršitve
postopkov je vložil pritožbo oziroma druga pravna sredstva.
Nedokončana denacionalizacija Skladu zelo otežuje delo na vseh področjih,
zato je zelo zainteresiran za njeno hitro dokončanje.
Sodni spori:
Sklad je v postopkih pred sodišči zastopalo Državno pravobranilstvo RS. Za vse
postopke pa mora podatke in dokazna gradiva pripraviti Sklad.V letu 1997 je
bilo v teku 317 sodnih postopkov, od tega je bilo v tem letu vloženih 56 novih.
Pretežno se spori nanašajo na priznavanje lastninske pravice na kmetijskih
zemljiščih oz.gozdovih, razdružitve solastnine, odškodninski zahtevki in
podobno.Izredno majhno število zaključenih zadev dokazuje zapletenost zahtev.
Sklad preko državnega pravobranilstva RS vlaga tudi tožbe na izterjavo
neplačanih zakupnin in odškodnin za posekan les.Zaskrbljuje dejstvo, da Sklad
zadeve, zlasti v primerih, ko gre za posek drevja s strani fizičnih oseb v
manjšem obsegu, izgublja.
Geodetska služba
V letu 1997 je geodetska služba Sklada prejela 2400 zadev, ki so se nanašale na
sodelovanje Sklada v mejno ugotovitvenih postopkih, parcelacijah in pri
prenosih posestnih mej v naravo po podatkih zemljiškega katastra.
Za potrebe geodetskih odmer je izdal 220 soglasij, podpisal pa je 530
zapisnikov o mejno ugotovitvenem postopku,parcelacij i in o prenosu posestnih
mej .Zlasti pri mejno ugotovitvenih postopkih seje velikokrat pokazalo, da so
bile stare uživalne meje napačne-zamaknjene v škodo lastnine R Slovenije.V
takih primerih je Sklad moral zahtevati prenos posestne meje v naravo po
podatkih zemljiškega katastra oz.sodno določitev.Soglasja za odmere parcel so
bila potrebna tudi za parcele, ki so bile le v določenem delu vrnjene
denacionalizacijskem upravičencem. V zvezi z denacionalizacijo je bilo izdanih
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tudi precej soglasij za prenos meje v naravo. Velik obseg dela Skladu
predstavlja tudi sodelovanje v nedokončanih komasacijskih območjih.V letu
1997 je pomagal pri reševanju pritožb komasacijskih upravičencev, ki se niso
strinjali z dodeljenimi parcelami.
Finančni sektor:
Vodenje osnovnih sredstev države ločeno od osnovnih sredstev
Sklada. Vrednost državnega premoženja na dan 31.12.1997:237 MRD
SIT.Vrednost Skladovega premoženja na dan 31.12.1997:0,2 MRD SITSklad uporablja kontni plan za gospodarstvo, poslovno poročilo in
računovodske izkaze pa je pripravil v skladu z zakonom o računovodstvu.
Realizacija prihodkov in odhodkov je prikazana ločeno za sektor kmetijstva in
za sektor gozdarstva za vse postavke, ki se vežejo neposredno na določeni
sektor.Vsi drugi prihodki in odhodki so v poročilu prikazani v skupnem znesku.
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 27-927.737,21 SIT je Sklad oblikoval
kot obveznost do proračuna R Slovenije.
Zakup zemljišč
Konec leta 1997 je imel Sklad s fizičnimi osebami sklenjene zakupne pogodbe
za okoli 25.00 ha kmetijskih zemljišč.Povprečno ima en zakupnik v zakupu 1,3
ha površine, dve tretjini zakupnikov ima površino v zakupu manjšo od 0,5 ha, le
posamezni pa imajo večjo od 30 ha.Spori pri izpeljavi razpisov za zakupe se
pojavljajo predvsem tam, kjer je povpraševanje večje od ponudbe, saj se na
razpise Sklada prijavi večje število kandidatov.
S pravnimi osebami ima Sklad sklenjenih 67 pogodb za 30.667 ha zemljišč, od
tega z državnimi organi, - šolami in Kobilarno Lipica 9 brezplačnih pogodb za
2.728 ha.
Zakup zemljišč:kmetje imajo v zakupu 25.000 ha, pravne osebe 30.000
ha.Prihodkov iz zakupnin je 600 mio.SIT.
Povprečna zakupnina znaša okoli 10.000 SIT/ha.
Gozdarstvo :
Koncesijske pogodbe v skladu z uredbo o koncesiji za izkoriščanje gozdov v
lasti R Slovenije v letu 1997 niso bile podpisane.Vsi pravni nasledniki gozdnih
gospodarstev, razen enega, so pri sodiščih sprožili postopke za določitev
vsebine koncesijske pogodbe, noben postopek pa še ni zaključen.
Z drugimi izvajalci-zadruge in druge pravne osebe-ima Sklad odnose urejene na
podlagi delovršnih pogodb.Z vsakoletnimi dodatki k osnovnim pogodbam
pogodbeni stranki določata medsebojne letne obveznosti.
Posek : 830.00 m3 lesa.Gojitvena dela v povprečju 78%, kar je mnogo več od
slovenskega povprečja.
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Za gospodarjenje z gozdovi je bila v letu zaračunana 3% akontacija rente, to je
126 mio SIT.
Promet z zemljišči in gozdovi:
Nakup:

62 ha gozdov, od tega 58 varovalnih (22SIT/m2)

Prodaja :

28 ha kmetijskih zemljišč (91SIT/m2) od tega za ceste 23 ha
37 ha gozdov (38 SIT/m2)

1,03 ha nezazidanih stavbnih zemljišč (1924 SIT/m2)
Pri prometu s kmetijskimi zemljišči in gozdovi je še vedno opaziti veliko
ponudbo zemljišč na območjih, ki za kmetovanje niso najbolj primerna.Sklad
zaradi premajhnih sredstev in dolgotrajnih postopkov ni mogel realizirati vseh
načrtovanih nakupov, oziroma prodaj.
Soglasja;
Izdaja soglasij spada med pomembnejše in najobsežnejše naloge Sklada.Po
namenu lahko soglasja v grobem razdelimo na:
-soglasja za posege na zemljišča v lasti R Slovenije (postavitve novih in obnove
obstoječih trajnih nasadov, agromelioracije, prekopi, rekonstrukcije cest,itd.)
-soglasja Sklada kot mejaša (predvsem pri pridobivanju lokacijskih in
gradbenih dovoljenj)
V vseh primerih mora Sklad preko svojih strokovnih sodelavcev na lokalnih
izpostavah najprej preveriti upravičenost in primernost predlaganega posega.Pri
tem je potrebno še posebej paziti, da poseg ne bi bil v nasprotju z veljavnim
družbenim planom občin (npr.na prvo območje kmetijskih površin,
vodovarstvenega območja, območja pod kulturnim in spomeniškim varstvom,
območja gozdov posebnega pomena,itd.)
Izdano je bilo 498 soglasij, kar predstavlja vrednost 18,9 mio SIT iz naslova
odškodnin.
Sklad splošno:
Za funkcioniranje Sklada porabili 241 mio SIT ali 86% planiranega.
Zaposleno je 52 delavcev , na izpostavah in na centrali.
Poročilo o poslovanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 1998 bo
podal Nadzorni odbor po obravnavi finančnega in poslovnega poročila Sklada
za leto 1998.
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