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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

IZVRŠEVANJU PRORAČUNA REPURUKE 

SLOVENIJE ZA LETI 2004 IN 2005 

-EPA 1006-III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-1611-0151 
Številka: 400-20/2001-7 
Ljubljana, 06.10.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 41. redni seji dne 6.10.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2004 IN 2005 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 143. člena in drugega 
odstavka 164. poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
po nujnem postopku. 

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

dr. Dušan Mramor, minister za finance, 
mag. Helena Kamnar, državna sekretarka v Ministrstvu 
za finance, 
Goran Bizjak, državni podsekretar v Ministrstvu za finance, 
Petra Zemljič, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

) 
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PREDLOG ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA REPUBLIKE 

SLOVENIJE ZA LETI 2004 IN 2005 

L UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 56/02: v nadaljnjem 
besedilu: ZJF) postavlja temelje sistema upravljanja z javnofinančnimi in proračunskimi 
prejemki in izdatki. 

ZJF predvideva, da se hkrati s proračunom uveljavi tudi letni zakon, ki naj bi uredil 
posebnosti izvrševanja proračuna v posameznem letu, upoštevaje spremembe v strukturi 
proračuna. Tako ZJF v 5. členu predvideva, da bo letni zakon uredil obseg zadolževanja 
države, poroštev države in obseg zadolžitve javnega sektorja na ravni države v posameznem 
letu. Ta zakon lahko določi tudi druga posebna pooblastila vladi, ministrstvu, pristojnemu za 
finance ter proračunskim uporabnikom pri izvrševanju proračuna za posamezno leto ter uredi 
druge v ZJF določene rešitve. 

Izhajajoč iz pravne narave državnega proračuna, je sprejetje letnega zakona o izvrševanju 
državnega proračuna nujen in neposredni pogoj za uveljavitev proračuna in s tem za njegovo 
izvrševanje. Državni proračun je namreč sprejet v pravnoformalni obliki »proračun«, ki jo 
posebej opredeljuje poslovnik Državnega zbora in proračunu ne daje pravne narave zakona. 

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) je posredovala Državnemu zboru 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni zbor) predlog sprememb proračuna 
Republike Slovenije za leto 2004 in predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2005, zato 
je potrebno posredovati državnemu zboru tudi predlog zakona, ki bo uredil izvrševanje 
proračunov za ti dve leti. Hkrati naj bi z letom 2004 prenehal veljati zakon o izvrševanju 
proračuna za leti 2003 in 2004. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga zakona 

Osnovni cilj zakona je uzakoniti rešitve, ki bodo omogočile tekoče in nemoteno izvrševanje 
sprejetega proračuna v skladu s sprejetimi cilji. 

Predlog zakona ni sistemski zakon, zato ne uzakonja posebnih načel temveč sledi temeljnim 
proračunskim načelom iz 2. člena ZJF. 
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Predlagatelj je pri pripravi zakona izhajal iz vsebinskih okvirov, ki jih kot predmet urejanja v 
letnem zakonu o izvrševanju proračuna postavlja ZJF. Tako zakon določa strukturo 
posebnega dela proračuna, posebnosti izvrševanja proračuna, predvsem pravila 
prerazporejanja pravic porabe v proračunu ter prenašanje neporabljenih pravic porabe med 
leti. Zakon opredeljuje namenske prihodke in prejemke proračuna za posamezno leto, 
predpisuje plačilne roke, to je najmanj 30 dni oziroma 60 dni za investicije, ki se plačujejo po 
situacijah. Določa maksimalni obseg teijatev države, ki jih le-ta sme odpisati v skladu s 
tretjim odstavkom 77. člena v višini 100 mio SIT za posamezno leto (gre za terjatve države, ki 
se ne nanašajo na obvezne dajatve, ki jih ni mogoče izterjati, ali pa samo ob nesorazmernih 
stroških). Prav tako so v zakonu urejena vprašanja, za katera zakon o financiranju občin in 
zakon o javnih naročilih določata, da jih je potrebno urediti v letnem zakonu, ki se sprejema 
ob proračunu. Nadalje zakon določa obseg možnega zadolževanja javnega sektorja v 
prihodnjih dveh letih ter zgornjo mejo državnih poroštev. 

Zakon izhaja iz do sedaj uveljavljenih rešitev, ključne novosti se nanašajo predvsem na 
izvrševanje tistega dela proračuna, ki je vezan na EU proračun, na instrumente za 
uravnoteženje proračuna, ki naj bi omogočili nemoteno delovanje države tudi v primeru 
drugačnih gospodarskih gibanj ter spremembo usklajevalnih mehanizmov za vse socialne 
prejemke, ki se izplačujejo iz državnega proračuna, na novo pa so določeni tudi zneski 
zadolžitve javnega sektorja, poroštev države in znesek primerne porabe na prebivalca. Nove 
rešitve so predstavljane v nadaljevanju: 

1. Rešitve, vezane na tokove z EU proračunom: 
\ . 
\ 

Zakon prvič vzpostavlja sistem, ki bo zagotavljal na eni strani izpolnjevanje slovenskih 
obveznosti do EU proračuna in na drugi strani pridobivanje namenskih sredstev iz EU 
proračuna za izvajanje skupne evropske politike. Pod skupne evropske politike je razumeti 
skupno kmetijsko politiko, strukturno in kohezijsko politiko ter notranje politike. 

Med prejeta sredstva za izvajanje skupne kmetijske politike sodijo sredstva: 
- iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu, 
- iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu, 
- iz naslova programa razvoja podeželja. 

Prejeta sredstva za strukturno politiko vključujejo sredstva: 
iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalnega 
dela in pobude Skupnosti LEADER, 

- iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter pobud Skupnosti INTERREG in 
URBAN, 

- iz Evropskega socialnega sklada ter pobude skupnosti EQUAL, » 
- iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva. 

Prejeta sredstva za kohezijsko politiko so sredstva Kohezijskega sklada. 

Sredstva za izvajanje notranjih politik vključujejo: 
- sredstva za Schengensko mejo in 
- druga prejeta sredstva (za krepitev institucij in obstoječe politike). 
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V prvem obdobju polnopravnega članstva 2004-2006 bo RS iz evropskega proračuna 
prejemala tudi dve vrsti pavšalnih povračil (za krepitev denarnega toka in za proračunsko 
izravnavo), ki ne sodijo med namenska sredstva iz evropskega proračuna.. 

s 

Zato, da bi povečali sposobnost črpanja namenskih EU sredstev je v zakon vgrajenih več 
posebnosti v primerjavi z upravljanjem »domačih« proračunskih sredstev. 

Instrumenti, ki jih zakon predvideva se nanašajo na prerazporejanje pravic porabe med 
programi skupnih evropskih politik, ki naj bi zagotovili največjo možno prilagajanje 
sposobnosti črpanja na posameznih konkretnih projektih. Predvideva se možnost drugačnega 
prevzemanja obveznosti za projekte iz skupnih evropskih politik, saj so tam sredstva odobrena 
do leta 2006, črpajo pa se lahko do leta 2008, zato omejitve, ki veljajo v preostalem delu 
proračuna, niso potrebne. Posebni režim prevzemanja obveznosti je zato predviden tudi za 
vzpostavitev varovanja zunanje evropske meje, saj je predvidena dinamika EU sredstev 
drugačna od potreb in zahtev za vzpostavitev meje. Omogoča se tudi drugačno določanje 
plačilnih rokov, ki bodo prilagojeni pravilom EU proračuna. Vzpostavljeni so mehanizmi, ki 
bodo preprečili ali vsaj omejili povečanje proračunskega primanjkljaja v primerih, da 
posamezni proračunski uporabniki ne bodo uspeli črpati namenskih EU sredstev, projekte pa 
bodo vseeno izvedli in tudi plačali v breme proračuna. V ta namen so v načrtu razvojnih 
programov (tretji del proračuna) izpostavljeni t.i. evidenčni projekti. Ti še nimajo jasno 
definirane vsebine, saj bo le-to odvisno od odobritve Enotnega programskega dokumenta na 
Evropski komisiji, ob koncu letošnjega leta ter od rezultata javnih natečajev preko katerih se 
zbirajo najboljši projekti, ki ustrezajo v Enotnemu programskemu dokumentu določenim 
prednostnim nalogam in zadostijo tudi pogoju ustrezne pripravljenosti projekta, da se prične 
izvajati nemudoma. Tako bodo posamezni projekti vneseni v načrt razvojnih programov 
naknadno, ko bodo izpolnjeni vsi zahtevani pogoji, da lahko pride do realizacije. V 
nasprotnem primeru do porabe sredstev za evidenčne projekte ne bo prišlo. 

Slovenija bo kot država članica Evropske unije prispevala v evropski proračun iz naslova 
tradicionalnih lastnih sredstev •Skupnosti, iz naslova davka na dodano vrednost, iz naslova 
bruto nacionalnega dohodka ter iz naslova popravka v korist Velike Britanije. Ker vplačila v 
EU proračun temeljijo na ocenah, njihova dejanska višina pa bo odvisna od realizacije carin in 
obsega bruto nacionalnega dohodka, zakon predvideva, da se morebitno zvišanje teh 
obveznosti glede na planirano višino zagotavlja v breme višjih prihodkov od načrtovanih ali v 
breme fiskalnega stabilizatora. Gibanje v obratni smeri pa bo zmanjšalo proračunski 
primanjkljaj. 

2. Nove rešitve vezane na mehanizme za uravnoteženje proračuna: 

Negotovost v svetovnem gospodarstvu, ki vpliva na makroekonomske razmere v Sloveniji, 
lahko privede do drugačnih gospodarskih gibanj - predvsem drugačne gospodarske rasti in 
drugačne strukture BDP-ja (izvoz, uvoz, domača potrošnja), kar ima lahko za posledice 
drugačne proračunske prihodke od načrtovanih. V primeru nižjih dejanskih prihodkov od 
načrtovanih je potrebno hitro in učinkovito reagirati ter doseči uravnoteženje proračuna. 
Obstoječi mehanizmi omogočajo pokrivanje izpada prihodkov v breme dodatnega 
zadolževanja in povečanega proračunskega primanjkljaja. Ker je predviden proračunski 
primanjkljaj skupaj s fiskalnim stabilizatorjem za leto 2004 na zgornji meji sprejemljivega, 
hkrati pa so tveganja zaradi vključitve v EU proračun večja kot doslej, je predlagatelj 
predvidel poseben postopek za uravnoteženje proračuna, v povezavi z 40. členom ZJF. Gre 
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za to, da bi ob morebitnem izpadu prihodkov v višini med 10 in 25 mlrd, vlada ob 
pomladanski napovedi gospodarskih gibanj zmanjšala proračunske odhodke za največ 10 
mlrd SIT na način, da se zaustavi prevzemanje obveznosti (sklepanje pogodb), v breme 
prostih pravic porabe. Zmanjšanja naj bi bili deležni istovrstni proračunski odhodki v enakem 
odstotku pri vseh proračunskih uporabnikih. Predlagano znižanje odhodkov ne bi 
onemogočilo izvajanje zakonskih obveznosti, niti ne bi povzročilo neizpolnjevanje že 
prevzetih pogodbenih obveznosti ali neplačanih računov. Rešitev, ki jo predlagatelj zakona 
predvideva v 8. členu zakona, bi zmanjšala pritisk na povečanje proračunskega primanjkljaja, 
ki je predviden v 31. členu zakona skozi mehanizem fiskalnega stabilizatorja. 

3. Rešitve, vezane na usklajevanje transferov posameznikom in gospodinjstvom socialnih 
pravic, ki se plačuieio iz proračuna, so naslednje: 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki se financirajo iz državnega proračuna, imajo 
po veljavni zakonodaji predvidena dva ključna mehanizma usklajevanja; prvi temelji na rasti 
cen življenjskih potrebščin, drugi pa na rasti plač. 

S sindikati javnega sektoija je dogovoijen nov način usklajevanja plač, ki temelji na 
pričakovanem gibanju cen v Sloveniji in v državah EURO območja. Pričakuje se, da bo 
podoben mehanizem dogovoijen tudi v gospodarstvu, tako da bo posledično delna 
deindeksacija vpeljana tudi v mehanizme usklajevanja transferov posameznikom in 
gospodinjstvom, ki so vezani na gibanje plač. To so: denarne pomoči brezposelnim, 
starševska nadomestila, sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih, varstvo družin 
vojakov, pravice vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja ter štipendije. 

Druga skupina transferov posameznikom in gospodinjstvom (otroški dodatek in drugi 
družinski prejemki, starševski dodatek, denarna socialna pomoč, rejnine in regresiranje 
študentske prehrane) je pri usklajevanju vezana na gibanje cen življenjskih potrebščin v 
preteklem obdobju. Da bi na tem področju zagotovili gibanja, ki bi bila bolj primerljiva z 
gibanji prve skupine transferov, predlagatelj določa prehod s preteklega gibanja cen na 
pričakovano gibanje cen. 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki se usklajujejo z indeksom rasti cen 
življenjskih potrebščin naj bi se po novem uskladili s predvideno rastjo cen življenjskih 
potrebščin za tekoče leto, kot izhaja iz jesenskega poročila. V primeru, da bo dosežena 
inflacija višja od pričakovane, se v začetku naslednjega leta transferi povišajo za razliko med 
pričakovano in doseženo inflacijo. V letu 2005 je predvidena tudi sprememba datuma 
usklajevanja: iz 1.1. na 1.7., za pričakovano napoved pa se ne uporablja jesensko poročilo 
ampak pomladansko. 

Predvidena je tudi sprememba pri plačevanju zdravstvene oskrbe obsojencev, za katere danes 
država plačuje neposredne storitve. Zaporniki naj bi imeli status zavarovane osebe v 
obveznem zdravstvenem zavarovanju. Plačnik prispevkov, katere višino določi Zavod za 
zdravstveno zavarovanje RS, bo Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij. 

4. Druge nove rešitve, vezane na izvrševanje proračuna so naslednje: 

Vzpostavlja se možnost likvidnostnega zadolževanje sistema enotnega zakladniškega računa 
države izven sistema enotnega zakladniškega računa države. Zakon določa posebnosti v zvezi 
z obravnavo tovrstnega zadolževanja. 
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Republika Slovenija v letu 2005 prevzame dolg Javnega zavoda Onkološki Inštitut na podlagi 
zakona o poroštvu Republike Slovenije za kredite javnega zavoda Onkološki inštitut 
Ljubljana za dokončanje gradnje in opremljanje objektov prve faze. 

Znesek primerne porabe na prebivalca v Republiki Sloveniji je za leto 2004 določen v višini 
90.159 tolaijev, za leto 2005 pa v višini 93.946 tolarjev, kar pomeni, da ostane realno enaka 
kot v letu 2003. 

Obseg možnega zadolževanja javnega sektoija bo znašal največ 182 mlrd in v letu 2005 150 
mlrd. Pri tem velja omeniti, da bo iz tega naslova prirast dolga znašal leta 2004 43 mlrd. 
Država bo izdala vsako leto za največ 150 mlrd poroštev. 

Ne glede na določbe 13a. člena ZJF vlada v letu 2004, ne predloži državnemu zboru predloga 
sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2005, pač pa mora spomladi leta 2005 
predložiti državnemu zboru predlog rebalansa proračuna, če je to potrebno. Proračun za leto 
2006 in 2007 se pripravi in predloži državnemu zboru jeseni leta 2005. 

3. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in prilagojenosti predlagane ureditve pravu 
EU 

Ta zakon ni predmet prilagajanja slovenske ureditve pravu EU, tako kot to velja za zakon o 
javnih financah. Za razliko od sistemskih proračunskih zakonov držav iz EU, ki urejajo 
podobne vsebine kot naš zakon o javnih financah, je ureditev, da se proračun države in zakon 
o izvrševanju državnega proračuna sprejemata v oblikah dveh različnih pravnih aktov, 
poznana predvsem v germanskih pravnih sistemih (Avstrija in Nemčija). Tega razlikovanja ne 
poznajo v anglosaksonskem (Velika Britanije) in skandinavskem (Švedska) pravnem sistemu. 

* • 
Tako na primer tudi avstrijski in nemški zakon o izvrševanju proračuna urejata obseg 
zadolževanja države in različna pooblastila vladi in ministru za finance pri izvrševanju 
proračuna. Proračuni vsebujejo tabelarne prikaze razreza proračunskih sredstev po 
proračunskih uporabnikih. 

Švedski parlament sprejme samo proračun, ki po področjih proračunske porabe določa cilje in 
naloge ter okviren razrez sredstev in daje vladi določena pooblastila za spreminjanje 
proračuna, kar je v našem pravnem sistemu vsebina zakona o izvrševanju proračuna. 

Podobno kot za Švedsko velja tudi za proračun Velike Britanije. 

4. Ocena finančnih posledic predloga zakona za državni proračun in druga javna 
finančna sredstva in zagotovitev sredstev za izvajanje predloga zakona v državnem 
proračunu 

Z uveljavitvijo tega zakona se bodo uveljavile spremembe državnega proračuna za leto 2004 
in državni proračuna za leto 2005, s čimer bodo nastale finančne posledice, ki jih prinašata 
oba državna proračuna. Z njuno uveljavitvijo bo mogoče izvajati naloge države v prihodnjih 
dveh letih v obsegu, kot je določeno s proračunoma. 

poročevalec, št. 83/XI 3902 13. oktober2003 



Z zakonom se določa tudi kvota zadolževanja in poroštev pravnih oseb javnega sektorja na 
ravni države za naslednji dve leti. Določitev in razdelitev teh kvot je pogoj za izdajo soglasja 
vlade k zadolžitvi teh pravnih oseb, predvsem javnih podjetij, katerih ustanovitelj je država in 
s tem tudi pogoj za tekoče financiranje nalog in programov teh oseb. 

Za izvajanje tega zakona so zagotovljena sredstva v državnem proračunu. Predlog zakona ima 
finančne posledice, ki so skladne predlogom sprememb državnega proračuna za leto 2004 in 
predlogom državnega proračuna za leto 2005. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. SPLOŠNI DOLOČBI 

1. člen 
(Vsebina zakona) 

(1) S tem zakonom se za spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in proračun 
Republike Slovenije za leto 2005 določajo struktura posebnega dela proračuna, posebnosti 
izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja in poroštev države ter javnega sektoija na ravni 
države, posebnosti razpolaganja s sredstvi za plače in sredstva EU skladov, določa znesek 
primerne porabe na prebivalca, zagotavljanje dodatnih prihodkov občinam, usklajevanje 
pogodbenih obveznosti ter določenih transferov posameznikom in gospodinjstvom in urejajo 
druga vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna. 

(2) Določbe tega zakona se uporabljajo v letih 2004 in 2005, razen če ni za posamezni 
proračun urejeno drugače. 

2. člen 
(Pomen uporabljenih pojmov) 

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

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

Republike Slovenije ali rebalans proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
proračun); 

2. neposredni uporabnik je neposredni uporabnik proračuna Republike Slovenije; 
3. predlagatelji finančnih načrtov so predlagatelji finančnih načrtov, ki so tako določeni v 

drugem odstavku 19. člena ZJF in drugi samostojni neposredni uporabniki, ki so zajeti v 
navedenem členu ZJF, pa niso navedeni v drugem odstavku 19. člena ZJF; 

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

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

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

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

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

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

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

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

12. namensko prejeta sredstva iz Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: namenska sredstva 
EU) so prihodki, ki jih država prejeme iz proračuna Evropske unije (v nadaljnjem 
besedilu: EU) za: skupno kmetijsko politiko, strukturno in kohezijsko politiko ter 
izvajanje notranjih politik (v nadaljnjem besedilu: skupne evropske politike); 

13. postavke slovenske udeležbe so postavke, na katerih se zagotavljajo pravice porabe za 
sofinanciranje programov skupnih evropskih politik; 

14. postavke namenskih sredstev EU so postavke, na katerih se zagotavljajo pravice porabe za 
financiranje programov skupnih evropskih politik; 

15. predpristopne pomoči so prihodki, ki jih država prejeme iz proračuna EU za programe, do 
katerih je upravičena kot kandidatka za vstop v EU; 

16. postavke slovenske soudeležbe so postavke, na katerih se zagotavljajo pravice porabe za 
sofinanciranje programov, kateri se financirajo iz predpristopnih pomoči; 

17. postavke predpristopnih pomoči so postavke, na katerih se zagotavljajo pravice porabe za 
financiranje programov iz predpristopnih pomoči; 

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

19. javna infrastruktura so objekti in omrežja, ki služijo za izvajanje javnih služb ali javnih 
gospodarskih služb ter druga omrežja in objekti v javni rabi, ki so v lasti države oziroma 
občine, če ni z zakonom drugače določeno; 

20. fiskalni stabilizator je dodatno zadolževanje države o katerem odloča vlada, da zagotovi 
prejemke proračuna, če so realizirani prihodki nižji od načrtovanih, ali za financiranje 
odhodkov iz 2. točke drugega odstavka 9. člena tega zakona; 

21. vrednost projekta zajema vse izdatke za izvedbo projekta in je opredeljena v dokumentu o 
identifikaciji projekta ali drugem ustreznem izhodiščnem dokumentu kot ga opredeljuje 
Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega 
značaja (Uradni list RS, št. 82/98, 86/98,43/99, 79/99, 39/00 in 102/00-popr.) in 

22. evidenčni projekt je projekt ali skupina projektov, katerih vsebine pri načrtovanju 
proračuna niso znane. 

2. STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
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3. člen 
(Struktura proračuna) 

(1) V bilanci prihodkov in odhodkov se, poleg navedenih vil. členu ZJF, izkazujejo tudi 
prihodki, ki obsegajo namenska sredstva EU ter odhodki, ki obsegajo plačila sredstev v 
proračun EU. 

(2) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so 
razdeljeni na naslednje programske dele: 
1. področja proračunske porabe; 
2. glavne programe in 
3. podprograme. 

(3) Podprogram je razdeljen na postavke, te pa na podskupine kontov ter konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom. 

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

4. člen 
(Spremembe institucionalne strukture proračuna) 

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

3. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 

3.1. Splošno 

5. člen 
(Izvrševanje proračuna) 

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

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

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

6. člen 
(Status določenih prihodkov proračuna) 

(1) Prilivi namenskih sredstev EU se štejejo kot prihodki proračuna šele, ko se nakažejo na 
tolarski podračun proračuna. 

(2) Kot drugi nedavčni prihodki proračuna se štejejo tudi prihodki iz likvidacijske mase 
Slovenske razvoje družbe - v likvidaciji, d.d. 
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7. člen 
(Odpiranje novih postavk za izvajanje skupnih evropskih politik) 

Za izvajanje skupnih evropskih politik lahko vlada na predlog ministrstva, pristojnega za 
finance, med letom odpre nove postavke ter določi način zagotavljanja pravic porabe na njih. 

8. člen 
(Ukrepi za uravnoteženje proračuna v letu 2004) 

(1) Če Vlada Republike Slovenije, zaradi slabših gospodarskih gibanj, ugotovljenih v 
Pomladanski napovedi gospodarskih gibanj, oceni, da bodo prihodki za več kot 
10.000,000.000 tolaijev in manj kot za 25.000,000.000 tolaijev nižji glede na načrtovane v 
sprejetem proračunu leta 2004, mora vlada poleg ukrepov za uravnoteženje proračuna iz 40. 
člena ZJF, uporabiti ukrep proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe. Ta ukrep se uporabi v 
višini 10.000,000.000 tolarjev, razlika do 25.000,000.000 tolarjev pa se zagotovi z dodatnim 
zadolževanjem države v okviru fiskalnega stabilizatorja. 

(2) Ukrepi zmanjšanja pravic porabe se, za posameznega neposrednega uporabnika določijo v 
enakem odstotku glede na postavke, iz katerih se financirajo blago in storitve (razen podkonto 
402104 - Material in oprema za vojsko), subvencije, transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam, drugi tekoči domači transferi, tekoči transferi v tujino in investicijski odhodki ter 
investicijski transferi, in sicer pri vseh neposrednih uporabnikih. Z navedenimi ukrepi se 
zmanjša skupni obseg odhodkov v sprejetem proračunu leta 2004 za 10.000,000.000 tolaijev. 

9. člen 
(Povečanje odhodkov in izdatkov proračuna) 

(1) Obveznosti na: 
1. postavkah v področju porabe 21 - Pokojninsko varstvo, 
2. postavkah v področju porabe 22 - Servisiranje javnega dolga, 
3. postavkah v področju porabe 24 - Prispevek v proračun Evropske unije, 
4. postavkah namenskih sredstev EU, 
ki presegajo predvidene pravice porabe, zagotovljene na teh postavkah v proračunu, se na 
podlagi odločitve vlade, plačujejo tudi nad to višino. 

(2) Sredstva za pokrivanje obveznosti iz prejšnjega odstavka se zagotovijo: 
1. iz večjih prihodkov proračuna, kot so bili načrtovani in/ali 
2. z dodatnim zadolževanjem države, in sicer samo, če gre za primere iz 1., 2. in 3. točke 

prejšnjega odstavka. 

(3) Za znesek povečane realizacije odhodkov proračuna iz prejšnjega odstavka se poveča 
finančni načrt pristojnega neposrednega uporabnika in skupni obseg odhodkov proračuna, v 
primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka pa tudi s proračunom določen primanjkljaj proračuna. 

10. člen 
(Zaključek leta) 

Zaradi tehnične izvršitve proračuna lahko proračun in neposredni uporabniki izplačujejo 
sredstva za plačilo svojih obveznosti še prva dva delovna dneva v januarju naslednjega leta. 
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3.2. Namenski prejemki in izdatki proračuna 

11. člen 
(Namenski prihodki proračuna) 

(1) Namenski prihodki proračuna za leto 2004 in 2005 so poleg prihodkov, določenih v prvem 
stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: 
1. predpristopne pomoči ter prehodni inštrumenti za krepitev institucij (v nadaljevanju: 

predpristopne pomoči), ki se uporabijo za namene, ki jih dogovorita vlada in Komisija 
Evropskih skupnosti; 

2. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 
71/93 in 87/01), ki se po kriterijih, ki jih določi Vlada Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: vlada) uporabijo za namene, določene v navedenem zakonu; 

3. prihodki posebnega prispevka iz 6. člena zakona o popotresni obnovi objektov in 
spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS, št. 45/98, 67/98, 110/99 in 59/01), ki se 
skladno s programi vlade uporabijo za namene, določene v navedenem zakonu; 

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

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

6. prihodki obresti na sredstva predpristopnih pomoči, ki se uporabijo na način kot ga določi 
donator in v skladu s predpisom ministra, pristojnega za finance; 

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

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

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

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

11. prihodki iz likvidacijske mase Slovenske razvojne družbe - v likvidaciji, d.d., ki se do 
višine 3.000,000.000 tolarjev uporabijo v skladu z zakonom o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 564/2002) pri 
ministrstvu, pristojnem za gospodarstvo; 

12. prihodki po zakonu o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99), ki se do višine pravic porabe, 
predvidenih v finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za okolje, v sprejetem proračunu 
uporabijo za namene, določene v navedenem zakonu; 

13. prihodki takse po posebni uredbi, ki ureja takso za emisijo ogljikovega dioksida, ki se do 
višine 5.500,00(^000 tolaijev uporabijo za namene, določene v navedeni uredbi pri 
ministrstvu, pristojnem za okolje; 

14. prihodki po 162. členu zakonu o vodah (Uradni list RS, št.67/02), in sicer: 
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- v letu 2004: vodna povračila do višine 1,919,813.000 tolaijev in plačila za pridobitev 
vodne pravice do višine 450,000.000 tolaijev, ki se uporabijo za namene, določene v 
navedenem zakonu pri ministrstvu, pristojnem za okolje in 

- v letu 2005: vodna povračila do višine 2.350,000.000 tolarjev in plačila za pridobitev 
vodne pravice do višine 700,000.000 tolaijev, ki se uporabijo za namene, določene v 
navedenem zakonu pri ministrstvu, pristojnem za okolje; 

15. prihodki od prodaje državnih kmetijskih zemljišč in gozdov, ki jih upravlja Sklad 
kmetijskih zemljišč in gozdov, kateri se ne glede na določbe Zakona o Skladu kmetijskih 
zemljišč in gozdov (Uradni list RS, št. 10/1993) vplačajo v proračun in namenijo za 
izgradnjo namakalnih sistemov kmetijskih zemljišč, in sicer: 

- v letu 2004 do višine 1.000,000.000 tolaijev in 
- v letu 2005 do višine 2.000,000.000 tolaijev; 

16. prihodki od vplačanih pristojbin na zračnih poteh po zakonu, ki ureja zagotavljanje 
navigacijskih služb zračnega prometa, se: 

- v letu 2004 do višine 2.280,000.000 tolaijev in 
- v letu 2005 do višine 2.730,000.000 tolaijev 

uporabijo za namene, določene v navedenem zakonu. 

12. člen 
(Namenski prejemki proračuna) 

Namenski prejemki v računu finančnih teijatev in naložb so v skladu s 1. točko drugega 
odstavka 74. člena ZJF: 
1. kupnine od prodaje kapitalskih naložb, ki se v proračun leta 2004 vplačajo na podlagi 

zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 - ZSRR, 
22/00 - ZJS, 67/01 in 47/02) in se uporabijo za namene, določene v navedenem zakonu; 

2. kupnine od prodaje kapitalskih naložb v Talumu, d.d., ki se vplačajo v proračun leta 2005 
in največ do višine 13.500,000.000 tolaijev v naslednjem vrstnem redu uporabijo za: 

1.povečanje namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, 
javni sklad, do višine 2.500,000.000 tolaijev in 
2. povečanje kapitalskih naložb v podjetjih elektrogospodarstva v skladu s prvim 
odstavkom 122. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99) do višine 
4.000,000.000 tolaijev; 
3.sanacijo gospodarskih družb v težavah do višine 3.250,000.000 tolaijev; 
4.izvajanje programa podpore gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom 
skladno z 2. in 3. členom zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 96/2002) do višine 2.000,000.000 tolaijev; 
5.povečanje namenskega premoženja in izvajanja programa Javnega sklada RS za 
razvoj malega gospodarstva do višine 500,000.000 tolaijev; 
6. povečanje namenskega premoženja in izvajanja programa Javnega sklada RS za 
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja do višine 
500,000.000 tolaijev in 
7.razvoj turizma do višine 750.000.000 tolaijev; 

3. kupnina od kapitalskih naložb države v Luki Koper, d.d., ki se vplača v proračun leta 2005 
in nameni za razvoj turizma do višine 500,000.000 tolaijev in 

4. glavnice vrnjenih posojil, danih za sanacijo podjetij in gospodarstva<qa podlagi 7. člena 
zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij. Ti prejemki se v letih 2004 in 2005 do višine pravic 
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porabe, predvidenih v finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, v 
sprejetem proračunu, uporabijo za izdatke za enak namen kot prvotno. 

13. člen 
(Prenos neporabljenih pravic porabe med leti) 

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

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

3.3. Prerazporejanje pravic porabe 

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

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

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ne sme neposredni uporabnik samostojno 
izvajati prerazporeditev s plačnih kontov na druge podskupine kontov v svojem finančnem 
načrtu, s postavk slovenske udeležbe in s postavk namenskih sredstev EU. 

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

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

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

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

(1) Vlada lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe, ne glede na omejitve iz 14. in 15. 
člena tega zakona, med: 
1. glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega 

programa ne sme presegati 5% obsega glavnega programa v sprejetem proračunu in 
2. področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja 

porabe ne sme presegati 3% obsega področja porabe v sprejetem proračunu. 
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(2) Vlada lahko odloča, ne glede na določila iz 14. in 15. člena tega zakona ter prejšnjega 
odstavka tega člena, o prerazporeditvah pravic porabe: 
1. na, med in s postavk slovenske udeležbe; 
2. na in med postavkami namenskih sredstev EU; 
3. na in s postavke 2238 - Sredstva za realizacijo zakona o sistemu plač na ustrezne postavke 

v finančnih načrtih vladnih neposrednih uporabnikov; 
4. na postavko 7608 - Tekoča proračunska rezerva pri ministrstvu, pristojnem za finance, in 

sicer do obsega pravic porabe, določenega v 42. členu ZJF; 
. 5. na postavko 7640 - Rezerva Republike Slovenije pri ministrstvu, pristojnem za finance, 

določenega v 48. členu ZJF; 
6. na postavke v področju porabe 21 - Pokojninsko varstvo; 
7. na postavke v področju porabe 22 - Servisiranje javnega dolga in 
8. in na postavke v področju porabe 24 - Prispevek v proračun Evropske unije. 

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

(4)V primeru, da gre za prerazporeditev na in med postavkami za strukturno in kohezijsko 
politiko po 1. in 2. točki drugega odstavka tega člena odstavka, pripravi predlog za 
prerazporeditev organ upravljanja, določen s posebnim predpisom vlade, v sodelovanju s 
predlagateljem finančnega načrta in ga posreduje ministrstvu, pristojnemu za finance, ta pa 
vladi. 

(5) Kadar neposredni uporabnik izvaja plačila v breme postavk namenskih sredstev EU, pa ne 
zagotovi črpanja namenskih sredstev EU, ministrstvo, pristojno za finance, v sodelovanju s 
pristojnim neposrednim uporabnikom, predlaga vladi prerazporeditve pravic porabe. 
Prerazporeditve se določijo v breme prostih pravic porabe na postavkah, ki niso vezane na 
namenska sredstva, v finančnem načrtu tega neposrednega uporabnika in v višini sredstev, ki 
niso imela kritja v namenskih sredstvih EU ter se praviloma izvršijo v tekočem letu. 

17. člen 
(Prerazporeditve o katerih odloča ministrstvo, pristojno za finance) 

(1) Ministrstvo, pristojno za finance, lahko samostojno in brez omejitev po 14., 15. in 16. 
členu tega zakona izvaja prerazporeditve znotraj finančnega načrta tega ministrstva in 
organov v njegovi sestavi, ki so potrebne za plačila obveznosti s področja porabe 22 - 
Servisiranje javnega dolga. 

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

18. člen 
(Osnova za prerazporejanje pravic porabe) 
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Osnova za prerazporejaiije pravic porabe je zadnji sprejeti proračun. 

3.4. Prevzemanje obveznosti in roki plačil v breme proračuna 

* 19. člen 
(Pravice porabe za realizacijo nacionalnih programov in zakonov, s katerimi je določen 

poseben način financiranja posameznih javnih potreb) 

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

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

(1) Za oddajo javnih naročil se v skladu s 124. členom zakona o javnih naročilih (Uradni list 
RS, št. 39/00 in 102/00 - popr; v nadaljevanju: ZJN-1), kot najvišje vrednosti, do katerih se 
javno naročilo lahko oddaja po pravilih za oddajo naročil malih vrednosti, določajo naslednje 
vrednosti: 
1. 10,000.000 tolarjev - za oddajo naročila za blago in storitve in 
2. 20,000.000 tolarjev - za oddajo naročila za gradnje. 

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

(3) Predpisano zavarovanje po petem odstavku 23. člena ZJN-1 se zahteva od ponudnika, če 
vrednost naročila presega: 
1. 30,000.000 tolarjev - za blago in storitve in 
2. 50,000.000 tolarjev - za gradnje. 
(4) V primeru oddaje javnega naročila po omejenem postopku skladno z 19. členom ZJN-1 ni 
potrebno, da ima naročnik že v prvi fazi tega postopka zagotovljena sredstva za celotno 
obdobje izvajanja javnega naročila. 

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

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

21. člen 
(Največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 

(1) Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih 
letih, za investicijske odhodke in investicijske transfere, če je razpisal javno naročilo skladno 
s šestim odstavkom prejšnjega člena. 
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(2) Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih 
letih, za blago in storitve in za tekoče transfere. 

(3) Neposredni uporabnik lahko v letu,2004 za namene iz prvih dveh odstavkov tega člena 
sklene pogodbe do višine 60% obsega pravic porabe, zagotovljenih v proračunu za leto 2005 
za navedene namene. V letu 2005 pa lahko sklene pogodbo, ki zapadejo v plačilo v letu 2006, 
do višine 60% obsega pravic porabe, načrtovanih v proračunu za leto 2005 za navedene 
namene. 

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko neposredni uporabnik sklepa: 
1. najemne oziroma zakupne pogodbe; 
2. pogodbe o finančnem najemu in druge pogodbe o zasebnih vlaganjih v javno 

infrastrukturo; 
3. pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, 

potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov; 
4. pogodbe o zagotavljanju prihranka energije, kjer se obveznosti pokrivajo z ustvarjenimi 

prihranki in 
5. pogodbe v breme postavk namenskih sredstev EU, postavk slovenske udeležbe, postavk 

predpristopnih pomoči ter postavk slovenske soudeležbe. 

(5) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena lahko neposredni uporabnik v letu 2004 
za odhodke iz naslova investicijskih transfera v drugim ravnem države prevzame obveznosti 
za leto 2005 v višini 80% obsega pravic porabe, zagotovljenih na ustreznih postavkah-konto 
proračuna za leto 2005, za leto 2006 v višini 60% obsega pravic porabe, zagotovljenih na 
ustreznih postavkah-konto proračuna za leto 2005, za leto 2007 pa v višini 40% obsega pravic 
porabe, zagotovljenih na ustreznih postavkah-konto proračuna za leto 2005, če so investicije 
vključene v načrt razvojnih programov. 

(6) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena lahko vlada na predlog ministrstva, 
pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izda: 
1. uredbe za namen razvoja podeželja v letu 2004, in sicer največ do višine 20.600,000.000 

tolarjev, ki zapadejo v plačilo v letu 2004, 2005 in 2006; 
2. uredbe za namen razvoja podeželja v letu 2005, in sicer največ do višine 24.540,000.000 

tolarjev, ki zapadejo v plačilo v letu 2005, 2006 in 2007; 
3. uredbe za namen neposrednih plačil v letu 2004, in sicer največ v višini, ki ne presega 

85% vrednosti plačil na enoto v EU, ki zapadejo v plačilo v letu 2004 in 2005 in 
4. uredbe za namen neposrednih plačil v letu 2005, in sicer največ v višini, ki ne presega 

90% vrednosti plačil na enoto v EU, ki zapadejo v plačilo v letu 2005 in 2006. 

(7) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena lahko ministrstvo, pristojno za notranje 
zadeve, za izvedbo glavnega programa Vzpostavitev nadzora na bodoči zunanji meji v letu 
2004 sklene pogodbe, ki zapadejo v plačilo v letu 2005, največ do višine 6.700,000.000 
tolarjev. 

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

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

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

(3) Neposredni uporabnik mora evidenčni projekt pred pričetkom prevzemanja obveznosti v 
njegovo breme nadomestiti z na javnem razpisu izbranimi projekti ali programi. O vključitvi 
izbranih projektov ali programov v načrt razvojnih programov odloča vlada. Pred tem ni 
mogoče prevzemanje obveznosti niti ne izplačilo iz proračuna v breme tega evidenčnega 
projekta. 

(4) Pristojna ministrstva morajo za sofinanciranje investicijskih projektov občin iz državnega 
proračuna, ki se bodo pričeli izvajati leta 2005 in 2006, v letu 2004 objaviti javne razpise za 
zbiranje vlog občin. Izbrani projekti se po postopku iz prejšnjega odstavka vključijo v načrt 
razvojnih programov sprejetega proračuna ali pa v predlog rebalansa proračuna za leto 2005 
oziroma v predlog proračuna za leto 2006. 

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

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

posameznih situacijah, so plačilni roki 60 dni in 
2. vseh ostalih obveznosti so plačilni roki 30 dni. 

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

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, so plačilni roki lahko krajši za plačila: 
1. plač, drugih osebnih prejemkov in povračila stroškov delavcev in funkcionarjev, 

zaposlenih pri neposrednih uporabnikih; 
2. pravnomočnih sodnih ali dokončnih upravnih odločb in poravnav; 
3. pogodb v breme postavk namenskih sredstev iz EU, postavk slovenske udeležbe, razen če 

minister, pristojen za finance, ne določi drugače; 
4. iz postavk predpristopnih pomoči ter postavk slovenske soudeležbe, razen če Komisija 

evropskih skupnosti ne določi drugače; 
5. drugih tekočih domačih transferov; 
6. transferov posameznikom in gospodinjstvom ter subvencij in 
7. v drugih primerih, ki jih lahko določi minister, pristojen za finance, kadar je to potrebno 

za zagotovitev gospodarnega in učinkovitega razpolaganja s proračunskimi sredstvi, da se 
tako prepreči gospodarska škoda, ki bi lahko nastala, če se plačilo ne bi izvršilo v krajših 
rokih. 
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(4) Določbe tega člena veljajo tudi za plačila v breme občinskih proračunov, razen v primeru, 
da občina v pogodbi dogovori krajše plačilne roke, ker na ta način doseže nižjo pogodbeno 
ceno. 

24. člen 
(Investicije in investicijsko vzdrževanje) 

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

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

(3) Skupni obseg pravic porabe, ki jih neposredni uporabnik v letu 2004 lahko uporabi 
skladno s prejšnjim odstavkom, ne sme presegati 60.000 tolarjev na zaposlenega pri 
neposrednem uporabniku na dan 31. december 2003. 

(4) Skupni obseg pravic porabe, ki jih neposredni uporabnik v letu 2005 lahko uporabi 
skladno z drugim odstavkom tega člena, ne sme presegati 60.000 tolarjev na zaposlenega pri 
neposrednem uporabniku na dan 31. december 2004. 

3.5.Druge posebnosti izvrševanja proračuna 
25. člen 

(Plačilo pravnomočnih sodnih in dokončnih upravnih odločb ter poravnav) 

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

26. člen 
(Zasebna vlaganja v javno infrastrukturo) 

(1) V skladu z obstoječo zakonodajo se' objekti in omrežja, ki so opredeljeni kot javna 
infrastruktura na področju javnih služb ali javnih gospodarskih služb, lahko gradijo ali 
nabavljajo tudi s sredstvi investitorja, ki je oseba zasebnega prava (v nadaljnjem besedilu: 
zasebni investitor), razen v primerih ko za posamezna področja pogoje za podelitev koncesije 
uredi poseben zakon. Zasebni investitor lahko nastopa kot investitor ali kot soinvestitor. 

(2) Za zasebna vlaganja v javno infrastrukturo iz prejšnjega odstavka mora biti v pogodbi med 
neposrednim uporabnikom in zasebnim investitorjem opredeljeno, da: 
1. praviloma preide lastninska pravica na javni infrastrukturi na državo, če ni z zakonom 

drugače določeno; 
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2. mora zasebni investitor omogočiti nemoteno izvajanje javne službe oziroma javne 
gospodarske službe s to infrastrukturo in 

3. v primeru, če preide lastninska pravica na javni infrastrukturi odplačno na državo, potem 
končna cena investicije v javno infrastrukturo ne sme presegati predračunske vrednosti iz 
investicijske dokumentacije izdelane v skladu z uredbo o enotni metodologiji za izdelavo 
investicijskih programov za javna naročila (Uradni list RS, št. 82/98, 86/98, 43/99, 79/99, 
39/2000 in 102/2000 - popr.) za več kot je letna stopnja inflacije. 

(3) Za izbor zasebnega investitoija se uporabljajo določila 133. člena zakona o javnih 
naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in 102/2000 - popr.), kolikor to ni v nasprotju s 
posebnim zakonom. 

(4) Neposredni uporabniki morajo pri izvedbi tega člena ravnati v skladu s posebnim 
predpisom, ministra, pristojnega za finance. 

27. člen 
(Financiranje javnih zavodov, javnih agencij, javnih skladov in javnih gospodarskih zavodov) 

Neposredni uporabniki določijo dinamiko izplačil tekočih transferov javnim zavodom, javnim 
agencijam, javnim skladom in javnim gospodarskim zavodom tako, da posredni uporabniki 
prejmejo sredstva za plače največ en dan pred izplačilom le-teh, sredstva za blago in storitve 
pa največ dvakrat mesečno, in sicer za plačilo obveznosti, nastalih v preteklem obdobju, pri 
čemer morajo upoštevati roke plačil v breme državnega in občinskih proračunov, določene v 
tretjem odstavku 23. člena tega zakona. 

28. člen 
(Ureditev porabe sredstev za strukturno in kohezijsko politiko v Republiki Sloveniji) 

Vlada izda uredbo, s katero podrobno določi pravice in obveznosti državnih organov in 
prejemnikov proračunskih sredstev v postopkih načrtovanja in porabe sredstev za strukturno 
in kohezijsko politiko v Republiki Sloveniji, predvsem pa naloge plačilnega organa, organov 
upravljanja, posredniških organov in končnih koristnikov oziroma končnih prejemnikov teh 
sredstev. 

3.6. Proračunski skladi 

29. člen 
(Vrste proračunskih skladov) 

(1) Proračunski skladi v letih 2004 in 2005 so: 
1. podračun proračunske rezerve, ustanovljen na podlagi Z1F; 
2. podračun, ustanovljen na podlagi zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, 

katerih ustanovitelj je Republika Slovenije za obdobje 1994 - 2008 (Uradni list RS, št. 
19/94,28/00 in 111/01) in 

3. podračun, ustanovljen po zakonu o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih 
za občasna in začasna dela študentov in dijakov (Uradni list RS, št. 79/03). 

(2) Sredstva proračunske rezerve v letu 2004 in 2005 se uporabljajo tudi za izvajanje zakona o 
popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS, št. 45/98, 
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67/98, 110/99 in 59/01) ter druge programe za izvajanje zakona o zagotovitvi sredstev za 
odpravo posledic neurij, poplav in plazenja tal, ki so v obdobju september-november 1988 
prizadele Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 34/99), ki jih v letu 2003 sprejeme vlada. 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA 
PREMOŽENJA DRŽAVE 

30. člen 
(Odpis teijatev Republike Slovenije po ZJF) 

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

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV DRŽAVE TER JAVNEGA SEKTORJA 
IN PREVZEM DOLGA 

31. člen 
(Obseg zadolževanja države za leto 2004 in 2005) 

(1) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov 
izdatkov nad prejemki v računu finančnih teijatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu 
financiranja se država za proračun leta 2004 lahko zadolži do višine 293.310,285.000 tolarjev. 

(2) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov 
izdatkov nad prejemki v računu finančnih teijatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu 
financiranja se država za proračun leta 2005 lahko zadolži do višine 422.875,750.000 tolaijev. 

(3) V obseg zadolževanja države iz prejšnjih dveh odstavkov se ne šteje: 
1. zadolževanje po zakonu o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih 

programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994 - 2007 (Uradni list RS, št. 
13/94,42/00 - obvezna razlaga in 97/01); 

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

3. izdaja obveznic po zakonu o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja; 
4. izdaja enomesečnih zakladnih menic za razvoj denarnega trga, ki so deponirana pri Banki 

Slovenije. Ta del zadolževanja se ne šteje za likvidnostno zadolževanje iz tretjega 
odstavka 81. člena ZJF; 

5. zadolževanje države za potrebe upravljanja z dolgovi države; 
6. in prevzem dolga.(4) Ne glede na določbe prvega, drugega in prejšnjega odstavka tega 
člena se lahko država v letih 2004 in 2005 dodatno zadolži v okviru fiskalnega stabilizatoija, 
in sicer v vsakem letu največ do višine 15.000,000.000 tolarjev. Vlada odloča o povečanem 
zadolževanju in mora o povečanem zadolževanju obvestiti Državni zbor Republike Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: državni zbor). 

32. člen 
(Likvidnostno zadolževanje sistema enotnega zakladniškega računa države) 
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(1) Za učinkovito upravljanje z likvidnostjo sistema enotnega zakladniškega računa države se 
lahko ministrstvo, pristojen za finance^ likvidnostno zadolžuje izven sistema enotnega 
zakladniškega računa države v svojem imenu in za račun pravne osebe, vključene v sistem 
enotnega zakladniškega računa države. 

(2) Likvidnostno zadolževanje sistema enotnega zakladniškega računa države poteka preko 
zakladniškega podračuna države. 

(3) Obseg zadolžitve iz prejšnjega odstavka na dan 31. december se šteje kot zadolževanje 
pravne osebe, ki je vključena v sistem enotnega zakladniškega računa države in ima izkazano 
zadolževanje pri zakladniškem računu države. 

(4) Izdaja enomesečnih zakladnih menic za razvoj denarnega trga, ki so na dan 31. december 
deponirana pri Banki Slovenije, se izkaže kot zadolževanje države za razvoj denarnega trga. 

33. člen 
(Obseg poroštev države za leto 2004 in 2005) 

(1) Obseg novih poroštev države, izdanih na podlagi zakonov- o poroštvih za kreditne 
obveznosti domačih pravnih oseb v letu 2004, ne sme preseči skupne višine glavnic 
150.000,000.000 tolarjev. 

(2) Obseg novih poroštev države, izdanih na podlagi zakonov o poroštvih za kreditne 
obveznosti domačih pravnih oseb, ne sme v letu 2005 preseči skupne višine glavnic 
150.000,000.000 tolarjev. 

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

Poroštva se plačajo v breme postavk v finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za finance. 
Pravice porabe za plačilo tistih poroštev, ki niso načrtovana na postavkah ministrstva, 
pristojnega za finance, se takoj prerazporedijo iz finančnega načrta neposrednega uporabnika, 
v čigar delovno področje spada dejavnost, ki jo opravlja dolžnik, za katerega je bilo izdano 
poroštvo. 

35. člen 
(Obseg zadolževanja in poroštev pravnih oseb javnega sektoija na ravni države v letu 2004 in 

2005) 

(1) Pravne osebe javnega sektoija na ravni države se lahko v letu 2004 zadolžijo in izdajo 
poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam do skupne višine 182.000,000.000 tolarjev. 

(2) Pravne osebe javnega sektoija na ravni države se lahko v letu 2005 zadolžijo in izdajo 
poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam do skupne višine 150.000,000.000 tolarjev. 

36. člen 
(Največji možni obseg obveznosti Slovenske izvozne družbe, d.d. iz naslova zavarovanj pred 

različnimi riziki in poroštvena kvota) 
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(1) Skladno s L6. členom zakona o Družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije 
(Uradni list RS, št. 32/92, 37/95, 34/96, 31/97 in 99/99) in zakonom o poroštvih Republike 
Slovenije za zadolževanje za potrebe financiranja izvoza (Uradni list RS, št. 20/98) se za leto 
2004 določi: 
1. največji možni obseg obveznosti družbe iz naslova zavarovanj pred nekomercialnimi in 

srednjeročnimi komercialnimi riziki ter kratkoročnimi komercialnimi riziki, ki se ne tržijo, 
v višini 400.000,000.000 tolaijev; 

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

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

(2) Višina črpanih kreditov in izdanih vrednostnih papirjev iz 3. točke prejšnjega odstavka se 
všteva v kvoto iz prejšnjega člena tega zakona, poroštvena kvota iz 3. točke prejšnjega 
odstavka pa v kvoto iz 33. člena tega zakona. 

(3) Skladno s 16. členom zakona o Družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije in 
zakonom o poroštvih Republike Slovenije za zadolževanje za potrebe financiranja izvoza se 
za leto 2005 določi: 
1. največji možni obseg obveznosti družbe iz naslova zavarovanj pred nekomercialnimi in 

srednjeročnimi komercialnimi riziki ter kratkoročnimi komercialnimi riziki, ki se ne tržijo, 
v višini 500.000,000.000 tolarjev; 

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

3. obseg poroštev, ki predstavlja skupno višino glavnic kreditov in izdanih vrednostnih 
papirjev, za katere bo dala Republika Slovenija poroštva, v višini 55.000,000.000 tolaijev. 

(4) Višina črpanih kreditov in izdanih vrednostnih papiijev iz 3. točke prejšnjega odstavka se 
všteva v kvoto iz prejšnjega člena tega zakona, poroštvena kvota iz 3. točke prejšnjega 
odstavka pa v kvoto iz 33. člena tega zakona. 

37. člen 
(Prevzem dolga Javnega zavoda Onkološki Inštitut) 

Republika Slovenija v letu 2005 s pogodbo prevzame dolg Javnega zavoda Onkološki Inštitut 
do skupne višine 3.846,800.000 tolarjev glavnic in pripadajoče obresti ter stroške, iz naslova 
kreditov, ki jih Javni zavod Onkološki inštitut najame na podlagi zakona o poroštvu 
Republike Slovenije za kredite javnega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana za dokončanje 
gradnje in opremljanje objektov prve faze (Uradni list RS, št. 63/03). 

6. ZNESEK PRIMERNE PORABE NA PREBIVALCA TER ZAGOTAVLJANJE 
DODATNIH PRIHODKOV OBČINAM 

38. člen 
(Znesek primerne porabe na prebivalca) 

Znesek primerne porabe na prebivalca v Republiki Sloveniji se v skladu z 20. členom zakona 
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 - odi. US, 56/98, 59/99 - odl.US, 61/99 - 
odi. US in 89/99 - odi. US) za: 
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1. leto 2004 določi v višini 90.159 tolaijev in 
2. leto 2005 določi v višini 93.946 tolaijev. 

39. člen 
(Zagotavljanje prihodkov občinam zaradi izpada prihodkov iz naslova davka na promet 

nepremičnin) 

(1) Do sprejema zakona, ki bo na novo uredil financiranje občin, pripada občini, na območju 
katere leži nezazidano stavbno zemljišče, del davka na dodano vrednost (v nadaljnjem 
besedilu: DDV), obračunanega od prodaje tega zemljišča, in sicer v znesku, ki je enak znesku 
davka na promet nepremičnin, ki bi se obračunal, če bi to zemljišče bilo obdavčeno z davkom 
na promet nepremičnin. 

(2) Občini, ki ji v skladu z 20a. členom zakona o financiranju občin v tekočem letu pripada 
finančna izravnava za zagotavljanje primerne porabe, pridobi sredstva iz prejšnjega odstavka 
v okviru finančne izravnave. 

(3) Občina, ki ji v tekočem letu lastni prihodki omogočajo zagotavljanje primerne porabe, 
pridobi sredstva iz prvega odstavka tega člena na način, določen v-skladu s četrtim do osmim 
odstavkom tega člena. Ti prihodki občinskega proračuna se štejejo kot davek na promet 
nepremičnin. 

(4) Davčni zavezanec, ki proda nezazidano stavbno zemljišče mora davčnemu organu prijaviti 
takšno prodajo in v njej navesti predvsem podatke o lokaciji zemljišča, o vrednosti zemljišča 
in obračunanem davku na dodano vrednost. Davčni zavezanec prijavo predloži davčnemu 
organu hkrati s predložitvijo obračuna DDV, v katerem je obračunal DDV od prodaje 
nezazidanega stavbnega zemljišča. 

(5) Ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi podatkov, zbranih v skladu s prejšnjim 
odstavkom, obvesti občine iz tretjega odstavka tega člena o zneskih davka, ki jim pripada v 
skladu s tem členom za vsak mesec. 

(6) Uprava Republike Slovenije za javna plačila občinam iz tretjega odstavka tega člena v 
skladu z obvestilom ministrstva, pristojnega za finance, iz prejšnjega odstavka nakaže 
sredstva v roku 45 dni po poteku vsakega meseca. Nakazilo občinam se izvede na ustrezne 
vplačilne račune davka na promet nepremičnin in se izvede kot zmanjšanje sredstev iz naslova 
davka na dodano vrednost na vplačilnih računih proračuna Republike Slovenije. 

(7) Vlada objavi seznam občin iz tretjega odstavka tega člena za posamezno leto v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

(8) Pri izvajanju tega člena je potrebno ravnati skladno s posebnim predpisom vlade. 

40. člen 
(Zasebna vlaganja v javno infrastrukturo na ravni občine) 

Določba 26. člena tega zakona smiselno velja tudi za občine. Poleg pogojev iz drugega 
odstavka 26. člena morajo biti v pogodbi z zasebnim investitoijem finančne obveznosti občine 
dogovorjene tako, da obseg sredstev za plačilo pogodbenih obveznosti ne presega višine 
namenskih prihodkov predvidenih za določen namen, ali 3% realiziranih prihodkov v 
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sprejetem proračunu preteklega leta, zmanjšanih za namenske prihodke. Pogodbo o zasebnih 
vlaganja v javno infrastrukturo mora občina posredovati Ministrstvu za finance. 

7. RAZPOLAGANJE S SREDSTVI ZA PLAČE 

41. člen 
(Razpolaganje s sredstvi za plače) 

(1) Neposredni uporabniki morajo izvajati politiko zaposlovanja, napredovanja in 
nagrajevanja zaposlenih tako, da s prevzemanjem obveznosti ne ustvaijajo primanjkljajev na 
postavkah, ki vsebujejo plačne konte. V nasprotnem primeru so dolžni pokriti primanjkljaj v 
okviru svojega finančnega načrta oziroma finančnega načrta njegovega predlagatelja 
finančnega načrta, upoštevaje omejitve prerazporejanja pravic porabe po tem zakonu. 

(2) Neposredni uporabniki lahko do pričetka uporabe zakona o sistemu plač v javnem sektoiju 
v letu 2004 iz sredstev za plače izplačujejo plače po: 
1. prvem odstavku 65. člena zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 

5/91, 18/91, 22/91, 2/91-1, 4/93, 18/94, 41/94, 70/97, 87/97 in 38/99; v nadaljevanju: 
ZDDO), 

2. 94. členu zakona o policiji (Uradni list RS, ŠL 49/98) in 
3. 63. členu zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 49/98, 66/98 in 56/99) 
le tistim zaposlenim, ki so razporejeni na delovna mesta, za katera je bil določen višji količnik 
na podlagi veljavnih pravilnikov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest do 1. 
januaija 2002. 

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko tudi po uveljavitvi tega zakona določi plača po 
prvem odstavku 65. člena ZDDO na delovnih mestih, na katerih delavci sklenejo delovno 
razmerje na podlagi tretjega odstavka 8. člena ZDDO. 

42. člen 
(Posebnosti prerazporejanja pravic porabe za plače) 

(1) Neposredni uporabniki, ki imajo v svojih finančnih načrtih na posebnih proračunskih 
postavkah zagotovljene pravice porabe za realizacijo 50. člena zakona o sistemu plač v 
javnem sektoiju (Uradni list RS, št. 56/2002), ne smejo izplačevati plač v breme teh postavk, 
ampak morajo te pravice porabe, skladno z dogovorjeno dinamiko odpravljanja nesorazmerij 
in upoštevaje določila 14., 15. in 16. člena tega zakona, prerazporediti na postavke za plače. 

(2) Plače novozaposlenih delavcev v Generalštabu slovenske vojske se izplačujejo v breme 
postavke 5866 - Plače. Zagotovljene pravice porabe na postavki 3504 - Plače - nove 
zaposlitve pri Generalštabu slovenske vojske, ki vključujejo sredstva za plače novozaposlenih 
od 1. januaija 2004 dalje, se prerazporejajo na proračunsko postavko 5866 - Plače v višini 
nastalih obveznosti za novozaposlene delavce od 1. januaija 2004 dalje. 

8. USKLAJEVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI TER DOLOČENIH SOCIALNIH 
PRAVIC 

43. člen 
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(Prepoved valorizacije denarnih obveznosti v pogodbah, ki jih za obdobje do enega leta 
sklepajo pravne osebe javnega sektorja po ZJF) 

(1) Denarne obveznosti v pogodbah, ki jih za obdobje do vključno enega leta sklepajo 
neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov ter javni gospodarski 
zavodi in javna podjetja, katerih ustanovitelj je država ali občina, morajo biti izražene v 
tolarjih in v nominalnem znesku, brez valorizacijske klavzule. 

(2) Denarne obveznosti v pogodbah, ki jih subjekti iz prejšnjega odstavka sklepajo za obdobje 
daljše od enega leta, se lahko valorizirajo na način in do višine, ki jo predpiše minister, 
pristojen za finance. 

44. člen 
(Usklajevanje transferov posameznikom in gospodinjstvom) 

(1) Transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki se usklajujejo z rastjo cen življenjskih 
potrebščin, razen socialne pomoči, ki se usklajujejo po zakonu o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 54/92, 56/92-popr., 42/94-odl.US„ 41/99, 26/2001 110/2002), se v letu 2004 in 
2005 uskladijo s tekočo rastjo cen življenjskih potrebščin, kot izhaja iz Jesenskega poročila 
leta 2003 za leto 2004 oziroma iz Jesenskega poročila leta 2004 za leto 2005. 

(2) Če bo v posameznem letu dosežena rast cen življenjskih potrebščin višja od rasti iz 
prejšnjega odstavka, se v januarju naslednjega leta izvede dodatna uskladitev za razliko med 
doseženo rastjo cen življenjskih potrebščin in rastjo, ki je bila podlaga za uskladitev. 

v 

9. POSEBNE DOLOČBE 

45. člen 
(Izvajanje zakona o javnih skladih) 

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

ustanovitelja enkrat ali večkrat na leto prenesejo iz denarnega podračuna za namensko 
premoženje, odprtega v skladu z 32. členom ZJS, na denarni podračun za vplačila in 
izplačila sredstev za delo in 

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

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

46. člen 
(Uporaba sredstev iz naslova premije v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi) 
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Ne glede na določbo petega odstavka 21. člena zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni 
shemi (Uradni list RS, št. 86/00 in 79/01 - odi. US) lahko Stanovanjski sklad RS, javni sklad, 
v letu 2004 in v letu 2005 zadrži sredstva, ki jih v primeru odstopa varčevalca od pogodbe o 
varčevanju v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi dobi vrnjena in jih nameni za izplačila 
upravičencem v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi, in sicer do razlike med potrebnimi 
sredstvi za izplačilo premij v tekočem letu in med obsegom v proračunu tekočega leta, za ta 
namen zagotovljenih sredstev. 

47. člen 
(Financiranje ekološke in tehnološke sanacije Nafte Lendava) 

Do nove sistemske ureditve se iz proračunske postavke 2375 - Ekološka in tehnološka 
sanacija Nafte Lendava pri ministrstvu, pristojnem za okolje, prostor in energijo, financira 
sanacija za okolje nevarnih vrtin in pripadajočih objektov za pridobivanje ogljikovodikov. 

48. člen 
(Obvezno zdravstveno zavarovanje obsojencev in mladoletnikov na prestajanju vzgojnega 

ukrepa) 

Obsojenci na prestajanju zaporne kazni in mladoletniki na prestajanju vzgojnega ukrepa 
oddaje v prevzgojni dom imajo do sistemske ureditve status zavarovane osebe v obveznem 
zdravstvenem zavarovanju. Plačnik prispevkov, katerih višino določi Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Republike Slovenije, je Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij. 

49. člen 
(Posebni računi z ničelnim stanjem) 

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

50. člen 
(Posebnosti razpolaganja z državnim premoženjem) 

(1) Oddaja nepremičnega premoženja države v najem je dovoljena po metodi neposredne 
pogodbe tudi, če: 
1. država daje v najem nepremičnino, ki več ne omogoča funkcionalne uporabe za 

določen namen; 
2. ima potencialni najemnik nepremičnine iz prejšnje točke nepremičnino, katere najem 

bi omogočil državi funkcionalno uporabo nepremičnine za namene iz prejšnje točke in 
3. je cena najema obeh nepremičnin po kvadratnem metru enaka. 

(2) Vlada lahko premično premoženje bivše Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, 
katerega knjigovodska vrednost je nič, neodplačno prenese v last občin oziroma v upravljanje 
neposrednih in posrednih uporabnikov občinskih proračunov ter v last ustanov ali društev, ki 
delujejo na področju šolstva, znanosti, športa, zdravstva, sociale, kulture ali človekovih 
pravic. 

51. člen 
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(Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2005) 

Vlada v letu 2004 ne predloži državnemu zboru predloga sprememb proračuna Republike 
Slovenije za leto 2005 ter predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2006, pač pa mora 
najkasneje v maju 2005 predložiti državnemu zboru predlog rebalansa proračuna Republike 
Slovenije za leto 2005, če je to, glede na gospodarska gibanja nujno. 

52. člen 
(Zagotavljanje sredstev podjetjem za sofinanciranje plač) 

(1) Za vzpodbujanje zaposlovanja upravičencev do denarne socialne pomoči je delodajalec, ki 
za nedoločen čas zaposli dolgotrajno brezposelnega upravičenca, ki je v zadnjih treh letih 
denarno socialno pomoč prejemal najmanj 24 mesecev, upravičen do subvencije za zaposlitev 
v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ter programom 
aktivne politike zaposlovanja. 

(2)Del subvencije v višini 12 osnovnih zneskov minimalnega dohodka, določenega z 
zakonom o socialnem varstvu, državni proračun zagotavlja iz sredstev, namenjenih za denarne 
socialne pomoči, razlika do višine subvencije na podlagi predpisov o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti ter programa aktivne politike zaposlovanja pa iz 
sredstev za vzpodbujanje zaposlitev. 

(3)DelodajaIec, ki zaposli za nedoločen čas brezposelno osebo, prijavljeno na Zavodu 
Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod), starejšo od 55 let, za 
najmanj dve leti, je oproščen plačila prispevkov za to osebo za eno leto. 

(4)Delodajalec, ki zaposli na nedoločen čas brezposelno osebno z dokončano visoko stopnjo 
izobrazbe, prijavljeno na zavod, ima pravico do oprostitve plačila davka na izplačane plače za 
to osebo za dobo dveh let. Delodajalec, ki zaposli za nedoločen čas brezposelno osebo, 
prijavljeno na zavod, z dokončano visoko stopnjo izobrazbe, ki je mlajša od 26 let, ima poleg 
pravic iz prejšnjega stavka tudi pravico do povračila prispevkov za to osebo za dobo dveh let. 

53. člen 
(Javni natečaje za izbiro strokovno rešitev nameravanih gradenj) 

Ne glede na določbe prvega odstavka 43. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 
110/02; v nadaljevanju: ZGO-1) se, do nove sistemske ureditve financiranja javnih natečajev 
za izbiro strokovno rešitev nameravanih gradenj, katerih investitor ali soinvestitor je država 
ali občina, šteje, da je natečaj obvezen, tudi če njihova investicijska vrednost presega 
300.000.000 tolaijev, le v tistih primerih, ki jih določa predpis, izdan na podlagi drugega 
odstavka 43. člena ZGO-1. 

10. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 

54. člen 
(Prehodni režim za namenska sredstva) 

V proračun za leto 2004 se za iste namene prenesejo neporabljene pravice porabe po stanju na 
dan 31. december 2003, in sicer na namenskih postavkah, ki so se v letu 2003 financirale iz 
prihodkov: 
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1. takse po uredbi o taksi zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Uradni list RS, št. 
2/02), za kar se odpre nova postavka; 

2. takse za razgradnjo izrabljenih motornih vozil po posebni uredbi, za kar se odpre nova 
postavka in 

3. pristojbin za veterinarsko spričevalo, veterinarsko potrdilo ter veterinarski pregled, in 
sicer na ustrezno postavko, 

in morajo biti porabljene do konca leta 2004. 

55. člen 
(Veljavnost zakonov in podzakonskih predpisov) 

(1) S 1. januarjem 2004 prenehajo veljati določbe zakona o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije za leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 118/02 in 63/02), ki se nanašajo na leto 
2004. 

(2) Do izdaje predpisa iz 28. člena tega zakon se uporablja uredba o izvajanju 29.a člena 
zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, 
št 70/2003). 

56. člen 
(Uveljavitev tega zakona) 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporablja pa se od 1. januaija 2004. 

in. OBRAZLOŽITEV 

K1. in 2. členu: 
Člen 1 določa vsebino zakona. Pripravljavec zakona je pri pisanju tega zakona prvenstveno 
izhajal iz vsebinskih okvirov, ki jih določajo prvi odstavek 5. člena, enajsti odstavek 2. člena 
ter 38., 51. in 77. člen zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 
56/02; v nadaljnjem besedilu: ZJF). Pri tem je upošteval posebnosti strukture in načina 
zagotovitve pravic porabe v predlogu sprememb proračuna za leto 2004 in predlogu 
proračuna Republike Slovenije za leto 2005. 

V 2. členu so v izogib različnemu tolmačenju definirani pojmi, ki so sicer že uveljavljeni 
predvsem v podzakonskih proračunskih predpisih in v praksi izvrševanja proračuna. 

Tukaj je potrebno predstaviti vsaj naslednje definicije, ki so nove v zakonu in pri izvrševanju 
proračuna. Denarna sredstva, ki jih naša država dobi iz proračuna Evropske unije (EU) bodo 
sicer namenjena za več različnih namenov, vendar jih bomo v proračunu obravnavali na dva 
popolnoma različna načina. Tako razlikujemo: 

1. namensko prejeta sredstva iz Evropske unije in 
2. predpristopne pomoči. 

ad 1.) Namensko prejeta sredstva iz Evropske unije so prihodki, ki jih država prejeme iz 
proračuna Evropske unije (kot članica EU), in sicer kot evropska sredstva za financiranje 
strukturne politike, kohezijske politike, izvajanje notranje politike ter za skupno kmetijsko 

poročevalec, št. 83/XI 3924 13. oktober2003 



politiko. Pod skupno evropsko politiko je tako razumeti skupno kmetijsko politiko, strukturno 
in kohezijsko politiko ter notranje politike. 

Med prejeta sredstva za izvajanje skupne kmetijske politike sodijo sredstva: 
- iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu, 
- iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu, 
- iz naslova programa razvoja podeželja. 

Prejeta sredstva za strukturno politiko vključujejo sredstva: 
- iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalnega 

dela in pobude Skupnosti LEADER, 
- iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter pobud Skupnosti INTERREG in 

URBAN, 
- iz Evropskega socialnega sklada ter pobude skupnosti EQUAL, 
- iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva. 

Prejeta sredstva za kohezijsko politiko so sredstva Kohezijskega sklada. 

Sredstva za izvajanje notranjih politik vključujejo: 
- sredstva za Schengensko mejo in 
- druga prejeta sredstva (za krepitev institucij in obstoječe politike). 

V prvem obdobju polnopravnega članstva 2004-2006 bo RS iz evropskega proračuna 
prejemala tudi dve vrsti pavšalnih povračil (za krepitev denarnega toka in za proračunsko 
izravnavo), ki ne sodijo med namenska sredstva iz evropskega proračuna. 

Ta sredstva se v proračunu ne bodo obravnavala kot namenska sredstva v smislu donacij, pač 
pa kot prihodki proračuna, ki niso vezani na določen namen. V proračun se bodo ta sredstva 
upoštevaje 9. člen zakona praviloma nakazala kot prihodki šele ko se bo poraba iz postavk 
realizirala, torej na način refundacij. To je novost pri koriščenju sredstev iz proračuna EU. V 
tekstu v nadaljevanju uporabljamo za tovrstna sredstva izraz namenska sredstva EU. 

Postavke namenskih sredstev EU so postavke, na katerih se zagotavljajo pravice porabe za 
financiranje programov skupne evropske politike in so vezana na namensko prejeta sredstva 
iz EU (četudi se slednja ne obravnavajo kot donacije). S temi postavkami korespondirajo 
postavke slovenske udeležbe. To so postavke, na katerih se zagotavljajo pravice porabe za 
sofinanciranje programov skupnih evropskih politik kot nacionalna udeležba. 

ad2) Predpristopna pomoč so prihodki, ki jih država prejeme iz proračuna EU za programe 
oziroma projekte, do katerih je (bila) upravičena kot kandidatka za vstop v EU, pa jih še 
realizirala. Ta sredstva se vodijo skozi proračun kot donacije, tako kot je to veljalo do sedaj. 

Postavke predpristopne pomoči so postavke, na katerih se zagotavljajo pravice porabe za 
financiranje programov iz predpristopnih pomoči in se financirajo po utečenih postopkih iz 
sredstev predpristopnih pomoči. Iz postavk slovenske soudeležbe se zagotavljajo pravice 
porabe za slovensko sofinanciranje programov, kateri se financirajo iz predpristopnih pomoči. 

Ločimo torej 4 vrste proračunskih postavk, ki so vezane na financiranje projektov iz EU 
proračuna in vsaka od njih ima v tem zakonu določena posebna pravila izvrševanja proračuna 
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(npr. prenos neporabljenih pravic porabe v naslednje leto, povečevanje odhodkov glede na 
sprejeti proračuna, prerazporejanje pravic porabe, roki plačil). 

K 3. členu: 
Ta člen pove kako je sestavljen posebni del proračunov za leto 2004 in 2005 v okviru 
finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, saj tega ZJF ne predpisuje. V primerjavi z letom 
2003 ostaja struktura nespremenjena. Poleg tega pa se s tem zakonom, zaradi vključevanja v 
EU, v bilanci prihodkov in odhodkov (splošnega dela proračuna) dodajata dve novi skupini 
kontov. Te sicer določa ZJF. 

K 4. členu: 
Spreminjanje institucionalne strukture proračuna zaradi ustanovitve novih državnih organov 
na izvedbeni ravni povzroči veliko težav. Zato se tukaj določa, da se lahko novi državni 
organi, ki se ustanovijo po sprejemu proračuna, vključijo v proračun kot neposredni 
uporabniki šele z rebalansom proračuna ali s spremembami proračuna naslednjega leta. 
Delovanje novoustanovljenega državnega organa se do takrat financira iz ustrezne postavke 
pri neposrednem uporabniku, ki je predlagal ustanovitev tega državnega organa. To seveda ne 
velja v primeru, če je v proračun že vključen finančni načrt novega neposrednega uporabnika. 

K 5. členu: 
Zakon v izogib problemom v praksi jasno določa, da se v tekočem letu izvršuje proračun 
tekočega leta. Izvrševanje proračuna prihodnjega leta je dovoljeno samo na način 
prevzemanja obveznosti skladno s 21. členom tega zakona, to je na način prevzemanja 
obveznosti v breme proračunov prihodnjih let. Proračun se izvršuje skladno z določbami ZJF, 
tega zakona in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njihovi podlagi. Ta člen določa, da se 
proračun, ki je sicer objavljen na nivoju finančnih načrtov neposrednih uporabnikov - ki so 
razdeljeni na področja porabe, glavne programe in podprograme, slednji pa se delijo na 
postavke-podskupine kontov - izvršuje na veliko podrobnejšem nivoju postavke - konto. 
Konti so predpisani z računovodskim kontnim načrtom. 

K 6. členu: 
Tukaj se ureja način vključevanja namenskih sredstev iz EU proračuna v naš proračun. Prilivi 
iz EU proračuna se bodo nakazali na posebni devizni račun proračuna RS in se bodo 
evidentirali kot prihodki proračuna šele, ko se bodo prenakazali na tolarski podračun 
proračuna (ne pa že takoj ob vplačilu). Ti prilivi se do takrat evidentirajo kot obveznost do 
EU. S to ureditvijo se želi doseči ravnotežje med prihodki in odhodki proračuna, saj se bo 
nakazilo na tolarski podračun izvršilo šele potem, ko bo plačilni organ prekontroliral iz 
slovenskega proračuna (praviloma) že plačan račun in odobril, da se evropska sredstva 
nakažejo na tolarski podračun proračuna. 

i 
Zakon določa, da se kot drugi nedavčni prihodki proračuna knjižijo tudi prihodki iz 
likvidacijske mase Slovenske razvoje družbe - v likvidaciji, d.d.. To določilo je potrebno, ker 
se danes ne ve natančno, katera sredstva (iz kakšnega naslova) bodo po razdelitvi premoženja 
upnikom ostala in se vrnila državi kot 100 % lastniku kapitalske naložbe v SRD-u. 

K 7. členu: 
Ker je potrebno zagotoviti čim večjo fleksibilnost pri porabi namenskih sredstve iz EU 
proračuna, se tukaj določa, da je dovoljeno odpiranje novih postavk za porabo vseh sredstev 
za izvedbo skupnih evropskih politik, in sicer tako namenskih sredstve EU, kot tudi za lastno 
udeležbo. Odpiranje novih postavk med letom sicer ni dovoljeno, razen za v ZJF določene 
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izjeme. O tem odloča vlada na predlog ministrstva, pristojnega za finance. Način 
zagotavljanja pravic porabe na novih postavkah je lahko prerazporeditev pravic porabe, če pa 
gre za dejansko vplačane prihodke oziroma za veliko veijetnost, da bodo, pa tudi povečanje 
pravic porabe po 9. členu tega zakona. 

K 8. členu: 
Negotovost v svetovnem gospodarstvu, ki vpliva na makroekonomske razmere v Sloveniji, 
lahko privede do drugačnih gospodarskih gibanj - predvsem drugačne gospodarske rasti in 
drugačne strukture BDP-ja (izvoz, uvoz, domača potrošnja), kar ima lahko za posledice 
drugačne proračunske prihodke od načrtovanih. V primeru nižjih dejanskih prihodkov od 
načrtovanih je potrebno hitro in učinkovito reagirati ter doseči uravnoteženje proračuna. 
Obstoječi mehanizmi omogočajo pokrivanje izpada prihodkov v breme dodatnega 
zadolževanja in povečanega proračunskega primanjkljaja. Ker je predviden proračunski 
primanjkljaj skupaj s fiskalnim stabilizatoijem za leto 2004 na zgornji meji sprejemljivega, 
hkrati pa so tveganja zaradi vključitve v EU proračun še večja kot doslej, je predlagatelj 
predvidel poseben postopek za uravnoteženje proračuna, ki temelji na 40. členu ZJF. 

Tukaj se vzpostavlja pravica vladi, da zaradi slabših gospodarskih gibanj, ugotovljenih v 
Pomladanski napovedi gospodarskih gibanj, uvede ukrepe za uravnoteženje proračuna, s 
katerimi se znižajo pravice porabe v sprejetem proračunu ter s tem uravnotežijo odhodki s 
prihodki. S tem se zaustavi prevzemanje obveznosti (sklepanje pogodb), v breme prostih 
pravic porabe. 

Tako lahko vlada, če oceni, da bodo prihodki za več kot 10.000,000.000 tolarjev in manj kot 
za 25.000,000.000 tolaijev nižji glede na načrtovane v sprejetem proračunu leta 2004, mora 
vlada, poleg ukrepov za uravnoteženje proračuna iz 40. člena ZJF, uporabiti tudi ukrep 
proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe. Ta ukrep se uporabi v višini 10.000,000.000 
tolarjev. Zakon, ker daje vladi to posebno pravico, hkrati določa, kako naj se ta ukrep uporabi. 
Ukrepi zmanjšanja pravic porabe se izvedejo v enakem odstotku na postavkah, iz katerih se 
financirajo blago in storitve (razen podkonto 402104 - Material in oprema za vojsko), 
subvencije, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, drugi tekoči domači transferi, 
tekoči transferi v tujino in investicijski odhodki ter investicijski transferi. To zmanjšanje se 
izvede pri vseh neposrednih uporabnikih. Z navedenimi ukrepi se zmanjša skupni obseg 
odhodkov v sprejetem proračunu leta 2004 za 10.000,000.000 tolarjev. Predlagano znižanje 
odhodkov ne bo onemogočilo izvajanje zakonskih obveznosti, niti ne bo povzročilo 
neizpolnjevanje že prevzetih pogodbenih obveznosti ali neplačanih računov. 

Razlika dodatnih prejemkov do višine 25.000,000.000 tolarjev, se lahko zagotovi z dodatnim 
zadolževanjem države v okviru fiskalnega stabilizatorja. 

K 9. členu: 
Ta člen daje pravico vladi, da poveča odhodke in izdatke proračuna, glede na sprejete v 
državnem zboru. Gre za rešitev, ki je bila vpeljana že v letošnjem letu, sedaj pa se razširja še 
za dva namena, in sicer za naša plačila v EU ter za plačila iz postavk namenskih sredstev EU. 
Tudi na teh postavkah je potrebno zagotoviti fleksibilnost pri izvrševanju proračuna, saj se 
bomo v letu 2004 prvič srečevali s tovrstno porabo. 

Tako se lahko obveznosti na: 
1. postavkah v področju porabe 21 - Pokojninsko varstvo, 
2. postavkah v področju porabe 22 - Servisiranje javnega dolga. 
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3. postavkah v področju porabe 24 - Prispevek v proračun Evropske unije, 
4. postavkah namenskih sredstev EU, 

ki presegajo predvidene pravice porabe, zagotovljene na teh postavkah v proračunu, na 
podlagi odločitve vlade, plačujejo tudi nad to višino. Sredstva za pokrivanje teh obveznosti se 
zagotovijo na dva načina. V vseh primerih je to mogoče iz večjih prihodkov proračuna, kot 
so bili načrtovani. Če gre za primere iz 1., 2. in 3. točke pa se sredstva lahko zagotovijo tudi 
z dodatnim zadolževanjem države, in sicer samo v okviru fiskalnega stabilizatorja. 

Za znesek na oba opisana načina povečane realizacije odhodkov proračuna se poveča tudi 
finančni načrt pristojnega neposrednega uporabnika in skupni obseg odhodkov proračuna. V 
primera uporabe fiskalnega stabilizatoija pa tudi s sprejetim proračunom določen primanjkljaj 
proračuna. 

K10. členu: 
Med izdatke proračuna se vključujejo vsi izdatki, ki so za poravnavo obveznosti izplačani iz 
podračuna proračuna, oziroma nakazani neposrednim uporabnikom do vključno zadnjega 
decembra. Vendar se, zaradi prenosa izvajanja plačilnega prometa iz Agencije Republike 
Slovenije za plačilni promet na banke, ki delujejo v skladu s svojim poslovnim časom in ne v 
skladu s potrebami državnega proračuna določa, da za tehnično izvedbo izplačil iz proračuna 
lahko proračun in neposredni uporabniki izplačujejo sredstva za plačilo svojih obveznosti še 
prva dva delovna dneva v januaiju leta 2005 oziroma 2006. Ker je 31.12. zadnji delovni dan v 
letu, ko se medbančno poslovanje zaključi prej kot običajno, bodo ob koncu dneva na 
podračunu proračuna evidentirani prejemki, ki jih zaradi že zaključene obdelave v plačilnem 
prometu ne bo več mogoče plačati v breme proračuna istega leta. Zato je dodano besedilo, po 
katerem se za tehnično izvedbo celotnega postopka izplačila iz podračuna proračuna za leto 
2004 oz. 2005 vršijo še prva dva delovna dneva v januaiju. Na ta način se uvajajo interni 
dnevi, kot je običaj v bančnem sistemu. 

K 11. in 12. členu: 
Eno izmed temeljnih proračunskih načel iz ZJF zahteva, da vsi prejemki služijo za pokrivanje 
vseh izdatkov. Vendar že sam ZJF v prvem odstavku 43. člena ter v prvem odstavku 74. člena 
določa namenske prihodke in druge prejemke in v 2. členu omogoča, da se z zakonom, ki 
ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, odobri morebitne dodatne namenske 
prejemke. ZJF, poleg tega pa v drugem odstavku 74. člena omogoča, da se del kupnine od 
prodaje finančnega premoženja uporabi tudi za drage namene, določene v letnem 
proračunskem zakonu ali posebnih zakonih. Zato se v 1. členu taksativno naštevajo namenski 
prihodki za leto 2004 in 2005, ki imajo praviloma temelj že v posebnih zakonih, in za katere 
je bilo pri pripravi predloga proračuna predvideno, da bodo imeli namenski status, ker služijo 
za; financiranje točno določenih odhodkov oziroma izdatkov. 

Namenski prejemki, ki so opredeljeni v bilanci finančnih teijatev in naložb, izhajajo iz 
predloga programa prodaje finančnega premoženja države za leto 2005 oziroma so enaki kot v 
lanskem letu. 

K 13. členu: 
Člen določa, da se lahko izjemoma neporabljene pravice porabe slovenske soudeležbe pri 
izvajanju programov, ki se financirajo iz donacij ter iz predpristopne pomoči Evropske unije 
na koncu leta 2004, ki so zagotovljene na posebnih proračunskih postavkah, prenesejo iz 
proračuna za leto 2004 v proračun za leto 2005. To bo pomenilo povečanje pravic porabe 
neposrednih uporabnikov v finančnih načrtih za leto 2005. Da bi se preprečile zlorabe te, za 
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uporabnike sicer ugodne rešitve, je tukaj tudi določeno, da prerazporejanje s proračunskih 
postavk lastne udeležbe ni dovoljeno. Enaka pravila veljajo za prenos omenjenih pravic 
porabe iz proračuna leta 2005 v leto 2006. 

K 14. do 16. členu: 
Ti členi urejajo režim prerazporeditev pravic porabe v proračunih za leto 2004 in 2005. 
Predlagatelj zakona tukaj zasleduje cilj omejevanja prerazporejanja pravic porabe tekom 
izvrševanja proračuna. Pravila prerazporejanja so zelo podobna tem iz letošnjega leta. Izhajajo 
iz programsko-funkcionalne klasifikacije, poleg tega pa zakon vnaša razdelitev pristojnosti 
med: 
- neposredne uporabnike, 
- predlagatelje finančnih načrtov iz drugega odstavka 19. člena ZJF, 
- vlado in 
- ministrstvo, pristojno za finance. 
Procenti omejitev so enaki kot letos. 

V 14. členu je predpisano, da lahko v okviru istega podprograma neposredni uporabnik 
samostojno prerazporeja pravice porabe med proračunskimi postavkami. Ne glede na to pa 
neposredni uporabniki ne smejo samostojno izvajati prerazporeditev s postavk za plače v 
svojem finančnem načrtu. 

Člen 15. določa, da predlagatelj iz drugega odstavka 19. člena ZJF odloča o prerazporeditvi 
pravic porabe med neposrednimi uporabniki iz njegove pristojnosti, pri čemer prerazporeditve 
ne smejo presegati naslednjih omejitev. Omenjeni uporabnik odloča o prerazporeditvah pravic 
porabe tako znotraj podprograma (kar je neomejeno) in med podprogrami znotraj glavnega 
programa. Slednje prerazporeditve ne smejo presegati 15 % obsega podprograma v sprejetem 
proračunu. 

Vlada odloča po 16. členu na podlagi usklajenega predloga ministrstva, pristojnega za 
finance, in predlagatelja iz drugega odstavka 19. člena ZJF ali samostojnega neposrednega 
uporabnika, ki ni zajet v navedenem členu, o prerazporeditvah: 
- med glavnimi programi, pri čemer prerazporeditve ne smejo presegati 5 % obsega 

glavnimi programi v sprejetem proračunu 
- med področji proračunske porabe, pri čemer prerazporeditve ne smejo presegati 3 % 

obsega področja porabe v sprejetem proračunu. 

Zakon določa izjeme pri prerazporeditvah pravic porabe, ki so dovoljene brez omejitev. Tako 
lahko vlada lahko o prerazporeditvah pravic porabe: 
- na, med in s postavk slovenske udeležbe ter na in med postavkami namenskih sredstev EU 

- s čimer se daje vladni nadzor nad porabo teh sredstev, po drugi strani pa omogoča bolj 
fleksibilna poraba teh sredstev in 

- na in s postavke 2238 - Sredstva za realizacijo zakona o sistemu plač na ustrezne postavke 
v finančnih načrtih vladnih neposrednih uporabnikov - na tej postavki se zagotavljajo 
pravice porabe za namene iz 50. člena zakona o sistemu plač v javnem sektorju za vladne 
proračunske uporabnike. 

Dovoljeno je tudi prerazporejanje na postavke: tekoče proračunske rezerve (in sicer do obsega 
pravic porabe, določenega v ZJF) in rezerve. Enako velja za prerazporejanje na postavke v 
področju porabe 21 - Pokojninsko varstvo, področju porabe 22 - Servisiranje javnega dolga in 
v področju porabe 24 - Prispevek v proračun Evropske unije. V teh primerih gre za 

13- oktober2003 3929 poročevalec, št. 83/XI 



obveznosti, ki jih je v vsakem primeru potrebno poravnati, zato je utemeljeno, da so pravila za 
prerazporejanje na te postavke, prosta. 

V petem odstavku je vpeljana zelo pomembna novost, ki je povezana z načinom porabe 
namenskih sredstev EU v proračunu. Namenska sredstva EU se obravnavajo kot t.i. redna 
proračunska sredstva in ne kot donacije. Njihovo poraba je zelo podobna porabi v breme 
drugih »nenamenskih« postavk. Razlika je predvsem v tem, da se za porabo teh sredstev 
uporabnik zaveže, da bo zagotovil refundacijo namenskih sredstev EU v slovenski proračun. 
To se tudi pri načrtovanju proračuna na strani prihodkov predvideva. Zato je potrebno, da se 
izvedejo ukrepi, kadar neposredni uporabniki izvajajo plačila v breme postavk namenskih 
sredstev iz EU in ne zagotovijo črpanja sredstev EU proračuna. V teh primerih Ministrstvo za 
finance v sodelovanju s pristojnim neposrednim uporabnikom predlaga vladi prerazporeditve 
pravic porabe iz drugih namenov v njegovem finančnem načrtu. Predlog je v višini celotnega 
zneska porabe, ki nima kritja v namenskih sredstvih EU. S tem se zagotovi uravnoteženje 
proračuna, zaradi izpada prihodkov, saj se izvede prerazporeditev na proračunske postavke, za 
katere obstaja verjetnost, da bi bilo sicer potrebno zagotavljati dodatna sredstva. V teh 
primerih ne veljajo omejitve prerazporeditev pravic porabe iz 14., 15. in prvega odstavka 16. 
člena. 

O prerazporeditvah po prvem in drugem odstavku tega člena odloča vlada na predlog 
ministrstva, pristojnega za finance, pripravljenega na predlog predlagatelja finančnega načrta. 

Kot novost je določeno, da v primeru, da gre za prerazporeditev na in med postavkami za 
strukturno politiko in kohezijsko politiko, pripravi predlog za prerazporeditev organ 
upravljanja, določen s posebnim predpisom vlade, v sodelovanju s predlagateljem finančnega 
načrta 

K17. členu: 
S tem členom se po zgledu lanskoletne ureditve ponovno vnaša v zakonsko ureditev določba, 
ki omogoča ministrstvu za finance, da lahko samostojno in brez omejitev po 14., 16. in 16. 
členu tega zakona izvaja prerazporeditve znotraj finančnega načrta tega ministrstva in 
organov v njegovi sestavi, ki so potrebne za plačila obveznosti s področja porabe 22 - 
Servisiranje javnega dolga. Na tak način se želi zagotoviti, da lahko ministrstvo samostojno 
prerazporeja znotraj svojega finančnega načrta potrebne pravice porabe na postavke za 
servisiranje javnega dolga in s tem skrbi za nemotena plačila obveznosti iz naslova 
zadolževanja, kar je potrebno za smotrno upravljanje z javnim dolgom. 

Ministrstvo za finance odloča o prerazporeditvah na postavko obresti kratkoročnega 
zadolževanja pri Ministrstvu za finance iz proračunskih postavk pristojnega neposrednega 
uporabnika, in sicer v primeru, da nastanejo stroški, ker neposredni uporabnik v predpisane 
roku ni obvestil ministrstva, pristojnega za finance, o spremembi likvidnostnega načrta. Na 
tak način se bi lahko zgodilo, da bo Ministrstvo za finance povečalo obseg likvidnostnega 
zadolževanja preko potrebnega obsega. Tudi ta ukrep lahko opredelimo kot ukrep, ki 
povečuje plačilno disciplino države oziroma neposrednih uporabnikov. 

K 18. členu: 
V izogib različnim interpretacijam, ker je pojem proračun v zakonu uporabljen generično, je 
tukaj določeno, daje osnova za prerazporejanje in s tem tudi za štetje omejitev zadnji sprejeti 
proračun, torej tudi rebalans proračuna. 
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K 19. členu: 
Tukaj se določa, da se pravice porabe za realizacijo nacionalnih programov in zakonov, s 
katerimi je opredeljen obseg sredstev za financiranje posameznih izdatkov proračuna, 
zagotavljajo v znesku, določenem s proračunom, ne glede na znesek, ki je predviden z 
nacionalnim programom ali posebnim zakonom. To velja za vse zakone in nacionalne 
programe. 

K 20. členu: 
Ta člen določa zneske iz 23., 67. in 124. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 
39/00). Zneski so isti kot v letošnjem letu. Tako se, kot najvišje vrednosti, do katerih se javno 
naročilo lahko oddaja po pravilih za oddajo naročil malih vrednosti, določa 10,000.000 
tolarjev - za oddajo naročila za blago in storitve in 20,000.000 tolarjev - za oddajo naročila za 
gradnje. Naročnik mora v postopkih javnega naročanja po petem odstavku 23. člena ZJN-1, 
če vrednost naročila presega 30,000.000 tolarjev - za blago in storitve in 50,000.000 tolarjev - 
za gradnje zahtevati od ponudnika predpisano zavarovanje za izpolnitev njegovih obveznosti. 

Zaradi različnega tolmačenja določb veljavnega ZJN-1 ta zakon nedvoumno jasno določa, da 
v primeru oddaje javnega naročila na podlagi 19. člena ZJN-1 po omejenem postopku, za 
začetek in izvedbo prve faze omejenega postopka ni potrebno, da bi imel naročnik 
zagotovljena sredstva za celotno obdobje, na katero se prva faza tega postopka nanaša. Prav 
tako določa, da so vsi navedeni zneski brez DDV-ja. 

Člen predpisuje, da lahko neposredni uporabnik v letu 2004 za odhodke za investicije in 
investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v 
načrt razvojnih programov za leta 2004 do 2006, če so za ta projekt že načrtovane pravice 
porabe na ustrezni proračunski postavki proračuna za leto 2004. Predobremenitve proračunov 
za prihodnjih let pa so seveda dovoljene skladno s prejšnjim členom To pomeni, da lahko 
neposredni uporabnik razpiše naročilo za celotno vrednost projekta, pri čemer se zaveže, da 
bo takoj sklenil pogodbo za leto 2004 in 2005, za ostala leta pa bo sklenil aneks samo, če bo 
imel v proračunu v ta namen zagotovljena sredstva. Seveda mora biti pri sklepanju pogodb v 
breme proračuna 2005 pozoren na predpisane omejitve predobremenitve proračuna tega leta. 
Ob takšnem pristopu k izvedbi javnega naročila ter sklepanju pogodb lahko rečemo, da ima 
naročnik v svojem finančnem načrtu zagotovljena sredstva, in da so izpolnjeni pogoji za 
pričetek postopka oddaje javnega naročila po 15. členu ZJN-1. 

K 21. členu: 
Že ZJF dovoljuje prevzemanje obveznosti v breme proračuna prihodnjih let ter odkazuje, da 
se omejitve iz tega naslova določijo v letnem zakonu. Tako lahko neposredni uporabnik 
sklene dvoletno pogodbo za odhodke za investicije in investicijske transfere, če je razpisal 
naročilo v skladu z zadnjim odstavkom prejšnjega člena. Prav tako lahko prevzema 
obveznosti v breme leta 2005 za blago in storitve ter za tekoče transfere. Pogodbene 
obveznosti pa lahko prevzema tako, da neposredni uporabnik v letu 2004 za te namene sklene 
pogodbe do višine 60% obsega pravic porabe, zagotovljenih v proračunu za leto 2005 za 
navedene namene. V letu 2005 pa lahko sklene pogodbo do višine 60% obsega pravic porabe, 
načrtovanih v proračunu za leto 2005 (saj poračun za leto 2006 še ne bo sprejet) za navedene 
namene. Kot namen so mišljeni ekonomski nameni oziroma kontni načrt. 

Za prevzemanje obveznosti, ki izhajajo in sofinanciranja projektov med državo in občino je 
predvideno, da se lahko prevzemajo predobremenitve za tri naslednja leta, s padajočim 
odstotkom. Ta se določa od osnove, ki je na nivoju proračunske postavke-konto v finančnem 
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načrtu pristojnega neposrednega uporabnika. Predpisan način predlagamo zato, da bi pospešili 
izvajanje investicij na občinski ravni. 

Predpisane so določene izjeme v smeri bolj ugodnih pravil prevzemanja obveznosti v breme 
proračunov prihodnjih let za določene vrste pogodb ter za porabo namenskih sredstev EU ter 
predpristopne pomoči ter slovenskega deleža za te projekte. 

K 22. členu: 
Ker je načrt razvojih programov za leta 2004 do 2007, kot tretji del proračuna, natančno 
načrtovan, se v predlogu zakona predlaga, da so podane določene omejitve pri njegovem 
spreminjanju tekom izvrševanja proračuna. Tako lahko neposredni uporabnik prevzema in 
plačuje obveznosti za realizacijo načrta razvojih programov samo v breme proračunskih 
postavk, ki so vključene v njegov finančni načrt in na katerih so zagotovljene pravice porabe 
za realizacijo načrta razvojih programov. 

Neposredni uporabnik lahko samostojno spreminja investicijske projekte v načrtu razvojnih 
programov največ do 20% obsega zagotovljenih sredstev za posamezni projekt, ki so določeni 
s šifro projekta v načrtu razvojnih programov. V primeru, da spremembe po posameznih 
projektih predstavljajo več kot 20% obsega zagotovljenih sredstev za projekt, o spremembi 
načrta razvojnih programov odloča vlada na podlagi usklajenega predloga predlagatelja ter 
ministrstva, pristojnega za finance. 

Ista pravila, kot veljajo za spreminjanje investicijskih projektov v načrtu razvojnih 
programov, veljajo tudi za spreminjanje projektov in programov državnih pomoči. 
Spremembe teh programov in projektov je seveda potrebno prijaviti tudi komisiji za nadzor 
državnih pomoči. 

Pristojna ministrstva morajo za sofinanciranje investicijskih projektov občin iz državnega 
proračuna, ki se bodo pričeli izvajati leta 2005 in 2006, v letu 2004 objaviti javne razpise za 
zbiranje vlog občin. Izbrani projekti se vključijo v načrt razvojnih programov proračuna 2004 
oz. 2005 (če gre za evidenčne projekte), lahko pa v rebalans proračuna za leto 2005 oziroma 
predlog proračuna za leto 2006. 

K 23. členu: 
Člen v skladu s členom 52. ZJF določa plačilne roke za državni proračun in pri tem deloma 
spreminja v preteklih letih predpisane rokov. Plačilni roki so 30 in 60 dni, šteto od dneva 
prejema listine, ki je podlaga za izplačilo. To pomeni, da lahko uporabniki v pogodbah 
dogovarjajo, da se plačilo izvrši v roku 30 oz. 60 dni, pri čemer pa se naj plačilo izvrši zadnji 
dan v roku. Črtana je določba, da so lahko plačilni roki največ 90 dni. 

Državni proračun namreč zahteva daljše roke plačil. To je potrebno zaradi kompleksnih 
postopkov izplačil iz proračuna, v katerih so udeleženi številni subjekti, ki izvajajo kontrolo 
zakonitosti izplačil in zaradi sistema načrtovanje likvidnostni proračuna, ki zahteva od 
uporabnika načrtovanje izplačil za mesec dni vnaprej. Navedena rešitev se predlaga v izogib 
plačila zamudnih obresti. Glede na zakonsko dikcijo se plačila monopolnim dobaviteljem, ki 
gredo v breme materialnih stroškov, ne glede na določila drugih predpisov, izvršijo v 30 
dnevnem roku. Plačilni roki, določeni v prvem odstavku tega člena, so lahko krajši samo za 
plačila v taksativno naštetih primerih iz tretjega odstavka, to je tudi za plačila v primerih, ki 
jih lahko določi minister za finance, kadar je to potrebno zaradi zagotovitve gospodarnega in 
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učinkovitega razpolaganja s proračunskimi sredstvi, da se tako prepreči gospodarska škoda, ki 
bi lahko nastala, če se plačilo ne bi izvršilo v krajših rokih. 

Roki plačil, ki so določeni za državo, veljajo tudi za občine, razen v primeru, da občina v 
pogodbi dogovori krajše plačilne roke, če na ta način doseže nižjo pogodbeno ceno. Slednje je 
mogoče doseči predvsem tako, da se v pogojih za oddajo javnega naročila opredli, to kot 
kriterij za oblikovanje ponudbe. 

K 24. členu: 
Zakon določa, da lahko neposredni uporabnik nabavlja osnovna sredstva in izvaja 
investicijsko vzdrževanje, samo če je to načrtovano v načrtu nabav in gradenj ter v načrtu 
razvojih programov. Drugi odstavek omogoča neposrednim uporabnikom, da nabavljajo 
osnovna sredstva in izvajajo investicijsko vzdrževanje, ki ga ni potrebno načrtovati v načrtu 
nabav in gradenj iz 25. člena ZJF, če je tovrsten izdatek nujen za izvedbo nepredvidenih 
popravil ter nabavo blaga ali izvedbo drugih storitev, ki so potrebne za zagotovitev 
nemotenega delovanja neposrednega uporabnika. Skupni obseg pravic porabe, ki jih 
neposredni uporabnik lahko uporabi po tem odstavku, ne sme presegati 60.000 tolarjev na 
zaposlenega pri neposrednem uporabniku na dan 31. december 2003 za leto 2004 in enako za 
leto 2005. Znesek je za 10.000 tolarjev višji kot v lanskem letu; ki pa je bil že nekaj let 
nespremenjen. 

K 25. členu: 
Namen člena je določiti način zagotavljanja pravic porabe za plačilo pravnomočnih sodnih in 
dokončnih upravnih odločb ter sodnih, upravnih ali izvesodnih poravnav. Omenjeni pravni 
akti naj se plačajo v breme neposrednega uporabnika, ki ima v ta namen zagotovljene pravice 
porabe v svojem finančnem načrtu, če to ni mogoče, pa v breme neposrednega uporabnika, v 
čigar pristojnost spada zadeva, ki je predmet odločbe ali poravnave. Za plačilo omenjenih 
obveznosti se lahko odpre nova postavka-konto, pravice porabe na njej pa se zagotovijo s 
prerazporeditvami v okviru finančnega načrta uporabnika ali na drugačen način. Iz ene 
postavke se lahko plača tudi več istovrstnih zadev, ki bremenijo uporabnika. S tem želi 
predlagatelj zakona okrepiti disciplino neposrednih uporabnikov pri prevzemanju obveznosti 
ali izvajanju njihovih zakonskih nalog, kar se ne sme izvajati v nasprotju z v proračunu 
zagotovljenimi sredstvi. Po drugi strani se želi stimulirati državne organe k zagovarjanju 
interesov države pred sodišči ali upravnimi organi, kateri odločajo o zahtevkih, ki imajo 
posledice za državni proračun, za katere državni organi menijo, da v celoti ali delno niso 
utemeljeni. 

K 26. členu: 
S tem členom se do sprejema zakona o koncesijah spodbuja zasebna vlaganja v javno 
infrastrukturo in na tak način omogoča nadomestitev proračunskih sredstev za investicijske 
izdatke z zasebnimi viri. 

Pomen tega člena je predvsem ta, da določa, da se lahko javne infrastruktura gradi tudi s 
sredstvi zasebnih investitorjev (kar področna zakonodaja praviloma eksplicitno ne določa), ter 
da postavlja določene vsebinske pogoje za sklenitev tovrstnih pogodb, saj je določba 133. 
člena, ki določa postopek izbire zasebnega investitorja, glede vsebine pogodbe povsem 
odprta. 

Ta oblika vlaganj ima lahko glede na svojo vsebino različno pravno naravo ter temelj. Gre 
lahko za (navaden) finančni najem oz. leasing, ali pa za sklenitev koncesijske pogodbe po 
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modelu javnozasebnega partnerstva (Public - Private Partnership) po sistemu BTO ali BOT, 
kadar je izgradnja povezana z izvajanjem javne (gospodarske) službe. Tudi način financiranja 
za državo je lahko različen in sicer, daje pogodba z zasebnim vlagateljem za državo odplačna 
ali pa neodplačna, saj se plačilo stroškov investicije lahko prevali na uporabnike storitev 
preko plačila storitve uporabe te infrastrukture. Po drugi strani pa člen govori samo o 
spodbujanju investicijskih vlaganj, ne pa tudi o ustanavljanju pravnih oseb v 
soustanoviteljstvu z osebami zasebnega prava, ki bi nato investirala v določene projekte, ki so 
javnem interesu. Za tovrstna vprašanja ter za podelitev koncesije za izvajanje javne službe ali 
javne gospodarske službe se uporablja statusna ter ostala področna zakonodaja, ki določa 
pogoje in postopke. 

Tako se tukaj določa, da se ne glede na določbe drugih zakonov, nepremičnine, objekti ali 
naprave, ki so opredeljeni kot javna infrastruktura, lahko gradijo ali nabavljajo tudi s sredstvi 
investitorja oziroma koncesionaija, ki je oseba zasebnega prav. Drugi zakoni zasebnega 
soinvestitorstva praviloma ne prepovedujejo, hkrati pa ga tudi posebej ne dovoljujejo. Člen se 
nanaša na državo, preko določbe 29b. člena pa tudi na občine. Za zasebna vlaganja v javno 
infrastrukturo iz prejšnjega odstavka morajo biti v pogodbi z zasebnim investitorjem 
zagotovljeni naslednji pogoji: (1) opredeljeno, da preide lastninska pravica na javni 
infrastrukturi na državo; (2) zagotovljeno nemoteno izvajanje javne službe oziroma javne 
gospodarske službe v oziroma s to infrastrukturo in (3) dogovorjeno, da končna cena 
investicije v javno infrastrukturo ne presega predračunske vrednosti iz investicijske 
dokumentacije izdelane v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo investicijskih 
programov za javna naročila za več kot 15%. Slednji pogoj mora biti izpolnjen, če gre za 
odplačen prenos lastninske pravice ne državo. 

Za izbor zasebnega investitorja se uporabljajo določila 133. člena Zakona o javnih naročilih 
(Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00-popr.), kolikor to ni v nasprotju s posebnim zakonom. 
133. člen zakona o javnih naročilih namreč v prvem odstavku določa, da do uveljavitve 
posebnega zakona, ki bo natančneje uredil oddajanje koncesij in kolikor ni v nasprotju s 
področnim zakonom, ki dodelitev koncesije dopušča, koncedent za izvedbo postopka oddaje 
koncesije smiselno uporablja določbe 65. do 71. člena zakona o javnih naročilih. Ostala, v 
okviru tega člena odprta vprašanja bo v letošnjem letu podrobneje uredil minister za finance. 

K 27. členu: 
Tukaj se ureja specifično vprašanje financiranja javnih zavodov, javnih agencij, javnih 
skladov in javnih gospodarskih zavodov s stani države in sicer dan plačila oziroma 
zagotavljanja sredstev. Zakon določa, da pristojni neposredni uporabniki v pogodbi oziroma z 
enostranskim aktom določijo dinamiko izplačil tekočih transferov omenjenim pravnim 
osebam, ki jih financira in sicer tako, da posredni uporabniki prejmejo sredstva za plače, 
davek na izplačane plače in prispevke največ en dan pred izplačilom le-teh zaposlenim 
oziroma blagajnam javnega financiranja, sredstva za blago in storitve pa največ dvakrat 
mesečno. Ta ureditev pomeni enotni način zagotavljanja sredstev vsem omenjenim pravnim 
osebam, ki izvajajo javno službo, javno gospodarsko službo ali dejavnost v javnem interesu. 
Ureditev preprečuje, da bi te pravne osebe pridobile sredstva v trenutku, ko jih še ne bi 
potrebovale. Preteklo obdobje, za katero država pravnim osebam sredstva refundira, je lahko 
mesec dni ali pa tudi manj. Ta ureditev pomeni izboljšanje likvidnostnega upravljanja s 
sredstvi in predstavlja korak naprej v razvoju enotnega zakladniškega sistema države. 

K 28. členu: 
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V tem členu se daje pravna podlaga za ureditev nalog ter pravic in obveznosti ministrstev in 
drugih državnih organov ter prejemnikov proračunskih sredstev v postopkih načrtovanja in 
porabe sredstev Evropske unije v Republiki Sloveniji. Predmet uredbe vlade bodo konkretne 
naloge, ki jih bodo določeni državni organi morali izvajati v okviru funkcij, ki jih za porabo 
sredstev tako strukturnih kot tudi kohezijskega sklada predvideva evropska zakonodaja 
(plačilni organ pri Ministrstvu za finance, organ upravljanja v pristojnosti ministra za 
strukturno politiko in regionalni razvoj, posredniški organi, končni koristniki/končni 
prejemniki) oziroma jih bo potrebno izvajati, da bo zagotovljena pravilna in učinkovita poraba 
teh sredstev v programskem obdobju 2004-2006. Za izdajo tega predpisa je dana pravna 
podlaga že v letošnjem letu, vendar zaradi kompleksnosti problematike uredba še ni 
uveljavljena. 

K 29. členu: 
V tem členu se identificirajo vsi proračunski skladi, ki bodo delovali v letu 2004 in 2005. Pri 
oblikovanju tega člena je Ministrstvo za finance zasledovalo cilj, da se ne odpirajo novi 
proračunski skladi, saj ti v večji meri kot namenska sredstva predstavljajo odmik od načela 
transparentnosti porabe proračunskih sredstev. Pri izločitvi pravic porabe na podračun 
proračunskega sklada se namreč ne more evidentirati poraba za pravilen namen, ampak je to 
mogoče šele ko se izplačujejo sredstva iz podračuna sklada. S tem se slabi transparentnost 
porabe proračunskih sredstev, saj se pri načrtovanju in pri porabi sredstev za financiranje 
sklada ne prikazuje pravilen, dejanski namen porabe ter slabi fleksibilnost pri načrtovanju in 
upravljanju s proračunom, ker gre za namenske izdatke. 

Proračunski skladi v letu 2004 in 2005 bodo: proračunska rezerva; podračun iz zakona o 
investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenije za 
obdobje 1994 - 2008 in podračun po zakonu o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, 
izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov. Slednji je novost. 

Proračunski skladi, ki niso priznani v tem členu in jih področni zakoni predvidevajo, ne bodo 
vzpostavljeni v tej obliki, pač pa 8. člen tega zakona našteva prihodke skladov, ki jih bo 
mogoče obravnavati kot namenske prihodke proračuna. 

V letu 2004 se bodo v proračunski rezervi še naprej zagotavljala sredstva za realizacijo 
zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju ter programe vlade iz 
leta 2003, ki se nanašajo na izvajanje zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic 
neurij, poplav in plazenja tal, ki so v obdobju september-november 1988 prizadele Republiko 
Slovenijo (Uradni list RS, št. 34/99). 

K 30. členu: v 

3. odstavek 77. člena ZJF določa, da pristojni minister v soglasju z ministrom, pristojnim za 
finance, lahko do višine, določene v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto 
odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga predvsem, če bi bili stroški postopka izterjave v 
nesorazmerju z višino terjatve. Tako, da se predlaga, da je v letu 2004 in 2005 mogoče 
odpisati terjatve največ do skupne višine 100,000.000 tolarjev v vsakem posameznem letu. Ta 
znesek je enak kot v preteklih letih. 

K 31. členu: 
Namen prvega in drugega odstavka 31. člena je določiti obseg zadolžitve, ki je potrebna za 
financiranje sprejetega proračuna za leto 2004 in 2005, to je presežkov odhodkov nad 
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prihodki, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo 
dolgov v računu financiranja. 

Zadolževanje za potrebe upravljanja z dolgovi države ni zajeto v tej kvoti in se ne prikazuje 
med prejemki proračuna, pač pa samo v bilanci stanja države. Enako velja za prevzem dolga, 
ki se tudi izkazuje samo v bilanci stanja kot stanje dolga države. 

V znesek zadolževanja države za financiranje proračuna se ne šteje zadolževanje po zakonu o 
zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike 
Slovenije v letih 1994—2007 ter zaradi izdaje obveznic po zakonu o izdaji obveznic za plačilo 
odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja in po 
zakonu o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja. Sem se prav tako ne všteva 
likvidnostno zadolževanje z izdajanjem enomesečnih zakladnih menic. Tudi v letu 2004 in 
2005 bo Ministrstvo za finance - zakladnica v sodelovanju z Banko Slovenije izdajala 
enomesečno zakladno menico, ki je in bo namenjen uravnavanju likvidnosti proračuna in 
vzpostavljanju mehanizma za razvoj denarnega trga. 

K 32. členu: 
V začetni fazi vpeljave sistema enotnega zakladniškega računa države v sredini leta 2002 so 
bili za upravljanje z likvidnostjo uvedeni samo instrumenti, ki so omogočili osnovno 
delovanje sistema. S tem se je centraliziralo upravljanje s presežki sredstev državnega 
proračuna in njegovih posrednih uporabnikov. Pri upravljanju z likvidnostjo sistema enotnega 
zakladniškega računa države je za optimalno upravljanje likvidnosti le-tega, hkrati pa za 
racionalizacijo stroškov kratkoročnega zadolževanja proračuna in njegovih posrednih 
uporabnikov potrebno sistemu enotnega zakladniškega računa države zagotoviti možnost 
likvidnostnega zadolževanja. 

Likvidnostno zadolževanje bo omogočalo fleksibilnejše in učinkovitejše upravljanje s sredstvi 
sistema enotnega zakladniškega računa države, poleg tega pa bo s tem država lahko 
prispevala svoj delež k stabilizaciji denarnega trga ob hkratnem zniževanju stroškov 
zadolževanja. Pri tem bodo učinki na državni proračun tako neposredni, kakor tudi posredni. 
Neposredni so predvsem vplivi na pogoje likvidnostnega zadolževanja in plasiranja presežnih 
sredstev proračuna, posredno pa se bo učinek pokazal v večjem presežku od upravljanja z 
likvidnostjo sistema enotnega zakladniškega računa države, katerega del je tudi prihodek 
proračuna. Po drugi strani pa bo stabilizacija denarnega trga prispevala tudi k bolj stabilnim 
obrestnih meram zadolževanja države na denarnem trgu. 

Poleg tega bo to omogočalo tudi, da se bodo posredni uporabniki državnega proračuna lahko 
kratkoročno zadolževali znotraj sistema enotnega zakladniškega računa države (pri 
zakladniškem podračunu). To se je za subjekte, vključene v enotno upravljanje, do sedaj 
izkazalo kot izredno fleksibilno in stroškovno učinkovito oz. bistveno cenejše kot pri 
poslovnih bankah. Vendar pa obseg razpoložljivih sredstev sistema enotnega zakladniškega 
računa države trenutno ne zadošča za nadomestitev obstoječega zadolževanja posameznega 
subjekta pri poslovnih bankah. Postopna centralizacija zadolževanja preko zakladniškega 
podračuna bo zagotovila dovolj sredstev za kratkoročno zadolževanje le-teh znotraj sistema 
enotnega zakladniškega računa države. 

Zadolževanje sistema enotnega zakladniškega računa države se ne bo odrazilo v povečani 
kvoti zadolževanja države in javnega sektorja, ampak bo izkazano v izkoriščenosti kvot 
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posameznega subjekta, ko se bo le-ta zadolževal pri zakladniškem podračunu sistema 
enotnega zakladniškega računa države. 

K 33. členu: 
V skladu s 5. členom ZJF se v tukaj določa obseg poroštev, ki jih lahko da država za vse 
zakone, ki bodo predlagani in s katerimi bo država dala poroštva za najemanje kreditov 
pravnih oseb (npr. javnih podjetij) v letu 2004 in 2005. 

K 34. členu: 
Namen tega člena je jasno določiti način zagotavljanja pravic porabe za plačilo poroštvenih 
obveznosti države, ki presegajo pravice porabe planirane pri Ministrstvu za finance. Pravice 
porabe za vračilo dolgov države in plačilo poroštev se zagotavljajo v finančnih načrtih 
pristojnih neposrednih uporabnikov. Vendar pa se pravice porabe za plačilo poroštev, ki niso 
načrtovana in zagotovljena v proračunu, plačajo v breme postavk v finančnem načrtu 
ministrstva, pristojnega za finance. Na te postavke se takoj prerazporedijo pravice porabe iz 
finančnega načrta neposrednega uporabnika, v katerega področje dela sodi dejavnost, ki jo 
opravlja dolžnik, za katerega obveznosti je bilo izdano poroštvo. 

K 35. členu: 
Celotna kvota zadolžitve oseb javnega sektorja lahko v letu 2004 znaša 182 milijard SIT. Od 
tega je 139,5 milijard potrebno za refinanciranje obstoječih dolgov, ki zapadejo v letu 2004, 
zadolževanje za nove projekte in programe pa znaša 42,7 milijard. Ta višina je določena tako, 
da ostane zadolženost celotnega javnega sektoija (države, SPIZ in ZZZS ter oseb javnega 
prava) na ravni 40% domačega bruto proizvoda. Stanje dolga Republike Slovenije konec leta 
2004 bo, ob izvrženem proračunu, lahko znašalo 1.668 mlrd, SPEZ in ZZZS 43 mlrd, enako 
kot konec leta 2003, ali obeh skupaj 27,6% BDP, oseb javnega prava pa 765 mlrd ali 12,4% 
BDP. 

Ta kvota je daleč pod zahtevami oseb javnega sektoija. Po podatkih, ki so nam jih v skladu s 
predpisi posredovale pravne osebe javnega sektoija kot potrebe po dodatni zadolžitvi v letu 
2004, naj bi znašalo povečanje dolga javnega sektoija v letu 240 mlrd SIT. To bi pomenilo, da 
znaša zadolženost teh pravnih oseb 14,9 in ne 12,4% BDP, skupaj z državo, kar bi pomenilo 
vsega 42,6% dolga napram BDP namesto 40%, za kar se je RS zavezala z dokumenti 
ekonomske politike in koalicijsko pogodbo. Kot navedeno je, pod predpostavko v zgornjem 
odstavku navedenega gibanja dolga ožje opredeljene države ter ZPIZ in ZZZS, mogoče 
zagotoviti raven zadolženosti celotnega javnega sektoija na ravni 40% BDP le z določitvijo 
kvote zadolžitve oseb javnega sektoija, ki ne preseže 182 mlrd SIT. 

Nameni, za katere se naj bi zadolžile pravne osebe javnega sektoija v letu 2004 so naslednji: 
1. DARS - za izgradnjo avtocest, 
2. SID - za financiranje izvoza 
3. Slovenska odškodninska družba (SOD) - izdaja obveznic denacionalizacijskim 

upravičencem, 
4. Holding Slovenske elektrarne - izgradnja verige HE na Spodnji Savi, 
5. ZZZS in ZPIZ - kritje izgub, Zavod za obvezne rezerve nafte - za nakup nafte, 
6. Agencija za železniški promet - za financiranje železniške infrastrukture, 
7. Elektrodistribucije - za kritje izgube in financiranje obnove elektro omrežja. 

K 36. členu: 
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29. člen določa zneske za izvajanje obveznosti države iz zakona o Družbi za zavarovanje in 
Financiranje izvoza Slovenije in zakona o poroštvih Republike Slovenije za zadolževanje za 
potrebe financiranja izvoza. 

K 37. členu: 
S tem členom države že v letu 2005 prevzema dolg Javnega zavoda Onkološki Inštitut do 
skupne višine 3.846,800.000 tolaijev glavnic in pripadajoče obresti ter stroške, iz naslova 
kreditov, ki jih Javni zavod Onkološki inštitut najame na podlagi zakona o poroštvu 
Republike Slovenije za kredite javnega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana za dokončanje 
gradnje in opremljanje objektov prve faze (Uradni list RS, št. 63/03). To se izvede s posebno 
pogodbo. 

K 38. členu: 
Z predlaganimi določbami se izpolnjuje obveznost iz 20. člena zakona o financiranju občin in 
določa obseg primerne porabe v RS v letu 2004 in 2005. 

K 39. členu: 
Ker ni mogoče zagotoviti sprejema novega sistemskega zakona o financiranju občin, vlada 
predlaga, da se z zakonom o izvrševanju proračuna prehodno, za čas do uveljavitve novega 
zakona o financiranju občin, uredi postopek za izvršitev odločbe Ustavnega sodišča, ki je 
odločilo, da je določba 8. točke prvega odstavka 27. člena Zakona o davku na dodano 
vrednost v neskladju z ustavo v delu, v katerem občinam odvzema njihov lasmi prihodek brez 
nadomestnega vira 

Predlagatelj v prvem odstavku določa, da občini, na območju katere leži nezazidano stavbno 
zemljišče, pripada del davka na dodano vrednost in sicer v znesku, ki je enak znesku davka na 
promet nepremičnin, ki bi se obračunal, če bi to zemljišče bilo obdavčeno z davkom na 
promet nepremičnin. 

Za uveljavitev te pravice sta v skladu z drugim in tretjim odstavkom predlaganega člena 
mogoča dva načina. Občinam, ki z lastnimi prihodki ne zagotavljajo potrebnih sredstev za 
primerno porabo in jim zato v skladu z. zakonom o financiranju občin pripada finančna 
izravnava, se ta del zagotavlja že v okviru finančne izravnave. Za tiste občine, ki z lastnimi 
prihodki zagotavljajo sredstva za primemo porabo (po podatkih za leto 2003 okoli 28 občin), 
pa administrativni postopek pridobitve sredstev iz naslova deleža DDV ni določen, zato 
predlagatelj v četrtem in petem odstavku predlaga način zbiranja podatkov, ki so podlaga za 
dodelitev sredstev posameznim občinam. Podatki se zbirajo na podlagi prijav davčnih 
zavezancev, ki so ob prodaji nezazidanega stavbnega zemljišča obračunali DDV. Prijavo 
davčni zavezanci podajo hkrati z vložitvijo obračuna DDV. Na podlagi teh prijav davčni 
organ zbrane podatke pošlje Ministrstvu za finance, le-to pa v roku 45 dni po poteku vsakega 
meseca ugotovi, kolikšen znesek obračunanega DDV pripada posamezni občini. Rok 45 dni je 
nujno potreben glede na to, da se davčni obračuni lahko predložijo do zadnjega dne v mesecu, 
ki sledi davčnemu obdobju, tako da bo ministrstvo dejansko imelo na razpolago 15 dni po 
predložitvi podatkov, da obvesti upravičene občine o znesku davka, ki jim pripada in nakaže 
sredstva na račune občin. 

Ker se je zakonski rok za predložitev zahtevkov občin za obdobje vplačil od 28. marca 2003 
od uveljavitve sprememb ZIPRS0304 iztekel, se ta rok ne podaljšuje več. 

K 40. členu: 
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Določba 40. člena ureja zasebna vlaganja v javno infrastrukturo na ravni občine. Ureditev 
tega področja, ki velja za državo, velja tudi za občine, pri čemer morajo biti poleg pogojev iz 
drugega odstavka 26. člena v pogodbi z zasebnim investitoijem finančne obveznosti občine 
dogovorjene tako, da obseg sredstev za plačilo obveznosti po pogodbi ne bremeni proračuna 
več kot 3% v sprejetem proračunu tekočega leta načrtovanih prihodkov. Pravni temelj teh 
pogodb je lahko različen, in sicer ali po sistemu zasebnih vlaganj v javno infrastrukturo ali pa 
leasing. 

Obseg sredstev, ki jih na tak način občina lahko prevzeme je omejen, saj imajo dolgoročne 
obveznosti občine prevzete tudi iz naslova zadolževanja po zakonu o financiranju občin. 
Kljub temu pa se v te obveznosti ne štejejo v obseg zadolževanja občin po 17. členu zakona o 
financiranju občin, saj po definiciji zadolževanja iz 3. člena ZJF pri takšnih pogodbah ne gre 
za zadolževanje. Sicer pa 17. člen ZFO pravi, da se občine lahko zadolžujejo le v obsegu, ki 
ne presega 10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja, odplačilo 
glavnice in obresti pa v posameznem letu odplačila ne sme preseči 5% realiziranih prihodkov. 
Ker se prevzemanje obveznosti po obeh temeljih kumulira, se predlaga maksimalni možen 
obseg v predlagani višini. 

Zato, da bo država imela evidenco zasebnih vlaganja v javno infrastrukturo na ravni občin ter 
posledično tudi pregled morebitnih obveznosti občin iz tega naslova, se predlaga, da se 
sklenjene pogodbe posredujejo ministrstvu za finance. 

K 41. členu: 
Ta člen usmeija neposredne uporabnike pri izvajanju politike zaposlovanja, napredovanja in 
nagrajevanja zaposlenih. Uporabniki ne smejo pri prevzemanju in plačevanju obveznosti iz 
naslova plač ustvaijati primanjkljajev na proračunsldh postavkah, ki vsebujejo plačne konte. 
To pomeni, da je zaposlovanje, napredovanje in nagrajevanje zaposlenih dovoljeno samo v 
okviru v proračunu zagotovljenih pravic porabe v finančnem načrtu neposrednega uporabnika. 

Do uveljavitve zakona o sistemu plač se predlaga, po zgledu letošnjega leta, omejena pravica 
dodeljevanja količnika po prvem odstavku 65. člena ZDDO. 

K 42. členu: 
Ta člen ureja dve posebnosti prerazporejanja pravic porabe za plače. 

Nevladni in pravosodni neposredni uporabniki imajo v svojih finančnih načrtih na posebnih 
proračunskih postavkah zagotovljene pravice porabe za realizacijo 50. člena zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/2002). Gre za sredstva za uskladitev razmerij 
med posameznimi plačnimi podskupinami. Ti uporabniki ne smejo izplačevati dela plač iz 
tega naslova v breme teh postavk, ampak bodo morali te pravice porabe, skladno z 
dogovorjeno dinamiko odpravljanja nesorazmerij med posameznimi plačnimi podskupinami, 
prerazporediti na postavke za plače in v breme njih izvrševati plačila. To je potrebno storiti 
upoštevaje določila 14., 15. in 16. člena tega zakona. 

Druga posebnost se nanaša na prerazporejanje pravic porabe na proračunski postavki 3507 - 
Plače - nove zaposlitve pri Generalštabu slovenske vojske. Ta predstavlja izjemno rešitev pri 
zagotavljanju pravic porabe za nove zaposlitve v slovenski vojski. 

K 43. členu: 
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Ta člen se umešča v paket ukrepov vlade, ki naj prispevajo k zniževanju inflacije. Vključen je 
v predlog tega zakona, ker ga ni smotrno urejati druge. Sem spada nova postavitev režima 
usklajevanja pogodbenih obveznosti, ki jih sklepajo pravne osebe javnega sektorja kot ga 
definira ZJF. Člen določa prepoved valorizacije denarnih obveznosti v pogodbah, ki jih za 
obdobje do enega leta sklepajo določene osebe javnega sektorja. Denarne obveznosti v 
pogodbah, ki jih za obdobje do enega leta sklepajo neposredni in posredni uporabniki 
državnega in občinskih proračunov ter javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih 
ustanovitelj je država ali občina, morajo biti izražene v nominalnem znesku, brez 
valorizacijske klavzule. Člen se nanaša na pogodbe, ki se sklepajo v breme kot tudi v dobro 
navedenih subjektov. V pogodbah, ki jih omenjeni subjekti sklepajo za obdobje daljše od 
enega leta, se denarne obveznosti praviloma z aneksom k pogodbi lahko valorizirajo v višini 
ali na drug način, ki ga predpiše minister, pristojen za finance. To je potrebno, ker je 
predvideno, da bodo v tem predpisu določene različne stopnje zvišanja za različna področja. 

Načelo monetarnega nominalizma je uzakonjeno že v 371. členu Obligacijskega zakonika. Ta 
določa, da če je predmet obveznosti vsota denarja, mora dolžnik plačati tisto število denarnih 
enot, na katero se glasi obveznost, če se upnik in dolžnik v skladu z zakonom ne dogovorita 
drugače. Kljub temu pa je v 372. členu Obligacijskega zakonika valorizacija denarnih 
obveznosti predvidena. Ta v prvem odstavku ureja, da se pogodbeni stranki lahko dogovorita, 
da se višina dolžnikove denarne obveznosti določi glede na spremembe cen za blago in 
storitve, izraženih z indeksom cen, ki ga ugotavlja pooblaščena organizacija (indeksna 
klavzula), ali glede na gibanje tečaja tuje valute (valutna klavzula), ali glede na spremembe 
drugih cen, če ni takšen dogovor v nasprotju z zakonom. To ureditev je nadgradil že Zakon o 
predpisani obrestni meri zamudnih obrestih in temeljni obrestni meri (Uradni list RS, 
št. 45/95 in 109/2001), ki v 4. členu določa, da se za denarne obveznosti in terjatve izražene v 
domačem denarju z rokom dospelosti do 1 leta se ne uporablja temeljna obrestna mera, 
oziroma se denarne obveznosti in terjatve ne revalorizirajo. Pogodbeno določilo v nasprotju s 
to določbo je nično in dolžnik dolguje tisto število denarnih enot, na katerega se glasi 
obveznost ter dogovorjene obresti od nerevalorizirane glavnice. Novi zakon, ki ga je vlada 
predložila državnemu zboru v sprejem, bo nadomestil zakon o predpisani obrestni meri 
zamudnih obresti in temeljni obrestni meri, prav tako ne bo omejeval tukaj predlagane 
ureditve. 

Iz dikcije 372. člena Obligacijskega zakonika torej izhaja, da je ureditev, ki se predlaga s tem 
zakonom, dopustna. 

K 44. členu: 
Ta člen v skladu s ciljem obvladovanja inflacije ureja usklajevanje transferov posameznikom 
in gospodinjstvom, in sicer samo tistih, katerih usklajevanje je v področni zakonodaji vezano 
na indeks rasti cen življenjskih potrebščin. Pojem transferi posameznikom in gospodinjstvom 
je vzet iz predpisanega kontnega načrta. Te pravice se namesto z rastjo cen v preteklem letu, 
uskladijo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, kot je napovedan v Jesenskem poročilu 
tekočega leta, ki ga sprejme vlada, za tekočo rast cen življenjskih potrebščin, kot izhaja iz 
Jesenskega poročila leta 2003 za leto 2004 oziroma iz Jesenskega poročila leta 2004 za leto 
2005. Če bo v posameznem letu dosežena rast cen življenjskih potrebščin višja od tekoče 
rasti, se v januarju naslednjega leta izvede dodatna uskladitev za razliko med doseženo rastjo 
cen življenjskih potrebščin in rastjo, ki je bila podlaga za uskladitev. Predlagana ureditev 
zagotavlja, da se realna vrednost socialnih transferov tudi v prihodnje ne bo znižala. Iz tega 
režima so izvzete socialne pomoči, saj se te še naprej usklajujejo po zakonu o socialnem 
varstvu. 

poročevalec, št. 83/XI 3940 13. oktober2003 



K 45. členu: 
Gre za prehodno rešitev do uveljavitev sprememb zakona o javnih skladih, ki se ponavlja že 
iz preteklih let. Po sprejemu tega zakona bo državni in občinski proračun samo še javnim 
ustanovam zagotavljal nujna sredstva za delo, javnim finančnim in javnim nepremičninskim 
skladom pa v primeru, da jim ne uspe z upravljanjem namenskega premoženja ali z drugimi 
prihodki od opravljanja dejavnosti ustvariti dovolj prihodkov, s katerimi bi lahko financirali 
svoje delo. 

K 46. členu: 
S tem členom se, glede na v proračunu zagotovljena sredstva, predlaga začasna ureditev ne 
glede na določbo petega odstavka 21. člena zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni 
shemi (Uradni list RS, št 86/00 in 79/01 - odi. US). Tako se dovoljuje, da lahko Stanovanjski 
sklad RS, javni sklad, v letu 2004 in 2005 sredstva iz naslova premije, ki jih v primeru 
odstopa varčevalca od pogodbe o varčevanju v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi dobi 
vrnjena, zadrži. Navedeni zakon namreč zahteva, da mora sklad ta sredstva vrniti v državni 
proračun, ki je deloma tudi financiral izplačila teh premij v preteklih letih. V nadaljevanju 
zakon nalaga skladu, da ta sredstva nameni za izplačila upravičencem v nacionalni 
stanovanjski varčevalni shemi in sicer do višine razlike med potrebnimi sredstvi za izplačilo 
premij v tekočem letu in v proračunu tekočega leta, zagotovljenih sredstev za ta namen. 

K 47. členu: 
S tem členom se vzpostavlja zakonska podlaga za financiranje sanacije za okolje nevarnih 
vrtin in pripadajočih objektov za pridobivanje ogljikovodikov v Nafti Lendava. Po Zakonu o 
rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99) pravne podlage za financiranje teh namenov v letu 2004 
in 2005 namreč ni več. 

K 48. členu: 
S tem členom se do sistemske ureditve v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (Uradni list RS, ŠL 9/92) obsojencem na prestajanju zaporne kazni in 
mladoletnikom na prestajanju vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom zagotavlja obvezno 
zdravstveno zavarovanje, ker danes te pravice, v smislu statusa zavarovane osebe v obveznem 
zdravstvenem zavarovanju nimajo in mora država neposredno plačevati zdravstvene storitve 
oziroma plačevati posebno zdravstveno zavarovanje. Tako bodo po novem obsojenci imeli do 

' sistemske ureditve status zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju, kar bo za 
državo racionalnejše, predvsem na področju dela z obsojenci na prestajanju kazni zapora. 
Plačnik prispevkov za zdravstveno zavarovanje bo država, in sicer Uprava za izvrševanje 
kazenskih sankcij, višino prispevkov pa bo določil Zavod za zdravstveno zavarovanje RS. 

K 49. členu: 
Člen določa, da imajo lahko neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih 
proračunov na način, določen z odredbo o dvigih tolarske in tuje gotovine neposrednih in 
posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Republike Slovenije, pri izbranih poslovnih bankah odprte posebne račune z 
ničelnim stanjem, preko katerih opravljajo dvige gotovine. To je dovoljeno do nove sistemske 
ureditve v zakonu o plačilnem prometu (v nadaljnjem besedilu: ZPlaP) in zakonu o javnih 
financah. 
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Omenjeni računi z vidika plačilnega prometa niso transakcijski računi in so kot takšni 
dovoljeni le- zaradi potreb neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunskih proračunov po dvigovanju gotovine tudi v bankah. Ker torej ZPlaP tovrstnih 
računov z omejeno in posebno funkcionalnostjo ne predvideva, je nujno potrebno zakonsko 
podlago za njihov obstoj, dokler podlaga za te račune ne bo zagotovljena v kakšnem drugem 
zakonu, zagotoviti v obravnavanem zakonu. Izrecna zakonska podlaga v veljavnem zakonu o 
izvrševanju proračuna za odprtje takih računov pa je bila hkrati tudi edini razlog, ki ga je 
Banka Slovenije priznala kot osnovo, da tovrstni računi v poslovnih bankah sploh obstajajo 
ter tudi edina podlaga, da je lahko ministrstvo za finance zahtevalo, da poslovne banke 
onemogočijo kakršnokoli drugo poslovanje prek teh računov 

K 50. členu: 
Tukaj se do dopolnitve zakon o javnih financah vzpostavlja zakonska podlaga za specifični 
primer oddaje nepremičnega premoženja države. Gre za izjemne primere, ko ima država 
nepremičnino, ki ne omogoča več funkcionalne uporabe za določen namen, po drugi stani pa 
ima potencialni najemnik nepremičnino, ki bi jo lahko država uporabila v ta namen. Če imata 
oba obojestranski interes za oddajo in najem teh nepremičnin po isti ceni m2, potem je 
neposredna pogodba dovoljena, čeprav je ZJF za tak namen ne predvideva. 

Na podlagi Zakona o plačilnem prometu je z novim letom prenehala obstajati Agencija za 
plačilni promet. V skladu z zakonom so vse pravice in obveznosti prešle na Republiko 
Slovenijo, kar pomeni tudi prehod vsega stvarnega premoženja, ki ni bilo preneseno na druge 
pravne osebe. Pri prevzemanju premičnega stvarnega premoženja je nastal problem na več 
lokacijah. Skladiščenje takega premoženja povzroča sorazmerno velike stroške, njegova 
knjigovodska vrednost pa je enaka nič. Ocenjuje se, da bi bili stroški izvedbe prodaj, ob 
hkratni zelo majhni verjetnosti uspeha, višji od izkupička. Ker Zakon o javnih financah ne 
omogoča brezplačnega prenosa na zainteresirane prevzemnike tega premoženja, predlagamo 
sprejem člena, ki omogoča vladi gospodarno ravnanje s preostalim premičnim premoženjem 
bivše APP in sicer tako, da ga lahko brezplačno prenese na osebe navedene v predlaganem 
členu. Tudi to rešitev bo vlada predlagala, da se jo v posplošeni formulaciji prenese v ZJF. 

K 51. členu: 
Ker so v jeseni leta 2004 volitve poslancev v državni zbor, le-ta ne bo mogel obravnavati in 
glasovati, v rokih, ki so določeni v poslovniku državnega zbora, o predlogu sprememb 
proračuna za leto 2005 in predlogu proračuna za leto 2006. Zato se predlaga, da naj vlada v 
letu 2005 predlaga rebalans proračuna tega leta ter predloga vse v ZJF predvidene proračune, 
to je tudi predlog proračuna za leto 2006 in 2007. 

K 52. členu: 
Neprilagodljivost trga dela je lahko pomembna ovira za prilagodljivost gospodarstva na slabše 
gospodarske razmere in tudi na pozitivne gospodarske priložnosti. Prilagodljivost trga dela je 
že povečala nova delovna zakonodaja, vendar sedanje razmere zahtevajo dodatne 
prilagoditve. K povečanju fleksibilnosti trga dela bosta prispevala manjša rigidnost načina 
oblikovanja plač ter povečana fleksibilnost upravljanja s človeškimi viri v javnem sektoiju. 
Slovenija se srečuje s problemom strukturne brezposelnosti, saj je po najnovejših podatkih 
več kot 21,5 odstotkov brezposelnih starejših od 50 let, 44,5 odstotkov jih je brez ustrezne 
izobrazbe, 25,1 odstotek je mladih do 26 leta, dolgotrajno brezposelnih (brezposelni več kot 
eno leto) pa je 48,9 odstotka. Ob sprejetju novih smernic Evropske strategije zaposlovanja, 
Slovenija ugotavlja največjo vrzel na področju stopnje zaposlenosti oseb, starejših od 
petdesetih let in pri številu dolgotrajno brezposelnih. Nova Evropska strategija zaposlovanja 
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priporoča državam članicam hitrejšo uveljavitev vzpodbud za zaposlovanje na področju 
davčnih olajšav. Na podlagi ugotovljenega bo Republika Slovenija razvila in uvedla nove 
instrumente na področju trga dela in zaposlovanja, ki bodo pripomogli k zmanjševanju 
strukturnih razlik v strukturi brezposelnosti in omogočili uresničevanje kvantitativnih ciljev 
na področju strukture brezposelnih, ki si jih je EU zadala do leta 2010. 

S predlaganim členom bo vlada okrepila inštrumente, ki spodbujajo zaposlovanje in 
zmanjšujejo strukturno brezposelnost. 

Razvojni cilji, ki se s predlaganim členom dosegajo so: 
- spodbujanje zaposlovanja najtežje zaposljivih skupin ljudi 
- uvajanje novih metod spodbujanja zaposlovanja pri delodajalcih. 

Sicer pa je prvi ukrep je namenjen aktivnemu razreševanju brezposelnosti in velja za tiste 
upravičence do denarne socialne pomoči, ki so dolgotrajno brezposelni in prejemajo denarno 
socialno pomoč najmanj 24 mesecev v zadnjih treh letih. Ob zaposlitvi dolgotrajno 
brezposelne osebe se sredstva namenijo za sofinanciranje dela plače. Drugi ukrep pa je 
namenjen povečanju deleža delovno aktivnih prebivalcev v starostni skupini 55-64 let, v 
skladu z evropskimi smernicami strategije zaposlovanja. Tretji ukrep je namenjen posebej 
skupini mladih z visoko izobrazbo, ki išče prvo zaposlitev, ali želi stopiti v trajnejše delovno 
razmerje. 

K 53. členu: 
S prvim odstavkom 43. člena ZGO-1 je določeno, da mora investitor organizirati izbiro 
strokovno najprimernejše rešitve za nameravano gradnjo na javnem natečaju, če določa tako 
prostorski akt ali drug predpis ter da je javni natečaj obvezen tudi za tiste objekte v javni rabi 
ter tiste stavbe, katerih investitor je država ali lokalna skupnost in jih opredeljuje poseben 
pravilnik o natečajih, ki ga izda minister, pristojen za prostorske in gradbene zadeve, oziroma 
katerih investicijska vrednost presega 300.000.000 tolarjev. Besedilo o investicijski vrednosti 
kot kriteriju za izvedbo natečaja je bilo v ZGO-1 vneseno šele v samem zakonodajnem 
postopku (z amandmajem določenih poslancev), čeprav mu je vlada nasprotovala in sicer iz 
razloga, da bo takšna določba povzročila, da bodo urbanistični oziroma arhitektonski natečaji 
potrebni tudi za objekte, kot so vodovodi, kanalizacija, toplovodi, rekonstrukcije cest in 
železnic, daljnovodov in drugih infrastrukturnih objektov, kar pa bo investicije povsem po 
nepotrebnem in to občutno podražilo, s tem pa tudi zmanjševanje še kako potrebnih 
proračunskih sredstev v takšne naložbe. 

Novi člen predlagamo zato, ker bi bil brez njega pravilnik o javnih natečajih, ki je sicer že 
pripravljen za medresorsko usklajevanje oziroma izdajo, v tistih določbah, ki urejajo 
prostorske ureditve in objekte, za katere bi moral biti natečaj obvezen, v nasprotju z zakonom 
oziroma prvim odstavkom 43. člena ZGO-1. Novi člen pa utemeljujemo tudi iz razloga, da bi 
se proračunska sredstva uporabila koristneje in za razvojne namene. Menimo, da ni potrebno 
posebej utemeljevati, da rešitve, kako naj bi izgledal podzemni vodovod ali nadzemni 
elektrovod zares ni potrebno iskati na oblikovalskem natečaju. Zato bomo ob prvi priliki, če 
se bo izkazala prej, preden bi se pristopilo k sistemskemu urejanju financiranja tovrstnih 
javnih natečajev, da bi bilo potrebno določene določbe ZGO-1 novelirati, poskrbeli, da se 
obravnavana, za proračun državne in proračune občin neustrezna določba 43. člena ZGO-1, 
popravi. 

K 54. do 56. členu: 

/ 
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Zaradi ukinitve določenih namenskih sredstev, se tukaj vzpostavlja prehodni režim. 

Člen razveljavlja zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004, 
in sicer za leto 2004, pri čemer pa podaljšuje veljavnost uredbe o izvajanju 29.a člena zakona 
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, 
št. 70/2003). Ta velja še naprej in se po potrebi lahko v letu 2004 ali 2005 spremeni ali na 
novo izda. 

Zakon se mora uveljaviti čim prej, zato začne veljati že naslednji dan po dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2004. 
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Predlog 

ODLOKA 0 PROGRAMU PRODAJE 

DRŽAVNEGA FINANČNEGA IN STVARNEGA 

PREMOŽENJA ZA LETI 2004 IN 2005 

- EPA 1007 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-1611-0153 
Številka: 460-16/2001-30 
Ljubljana, 06.10.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 41. redni seji dne 6.10.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ODLOKA O PROGRAMU PRODAJE 
DRŽAVNEGA FINANČNEGA IN STVARNEGA 
PREMOŽENJA ZA LETI 2004 IN 2005, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi prvega odstavka 80.Č 
člena Zakona o javnih financah, tretjega odstavka 108. člena 
in prvega odstavka 171. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

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

dr. Dušan Mramor, minister za finance, 
mag. Anton Žunič, državni sekretar v Ministrstvu za fi- 
nance, 
Mirko Bandelj, generalni sekretar Vlade Republike Slovenije, 
Mitja Valič, direktor Servisa skupnih služb Vlade Republike 
Slovenije. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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Na podlagi prvega odstavka 80č. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01 in 30/02) in tretjega odstavka 108. člena ter prvega odstavka 171. člena 
poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02) je Državni zbor Republike Slovenije 
na seji dne sprejel 

ODLOK 
o programu prodaje državnega finančnega in 

stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005 

1. poglavje: UVODNA POJASNILA ' 

1. člen 

Po 3. točki prvega odstavka 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01 in 30/02) predloži Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) 
Državnemu zboru Republike Slovenije hkrati s predlogom proračuna tudi predlog programa 
prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja (v nadaljevanju: letni program 
prodaje) za leta, za katera se sprejema proračun. 

bržavno finančno premoženje so po drugem stavku prvega odstavka 67. člena Zakona o 
javnih financah: 
1. denarna sredstva, 
2. terjatve, 
3. dolžniški vrednostni papirji 

4. delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe (kapitalske 
naložbe). 

Od vseh prej navedenih vrst finančnega premoženja države so primeren predmet prodaje 
zaradi zagotavljanja in planiranja prejemkov proračuna samo kapitalske naložbe države. 
Pojem kapitalskih naložb je zbirni pojem, ki obsega delnice in poslovne deleže v 
gospodarskih družbah in ustanoviteljske, članske oziroma druge pravice upravljanja v drugih 
pravnih osebah, katerih imetnik je država. Zato je v 2. poglavju tega gradiva predstavljen 
program prodaje kapitalskih naložb kot tiste vrste finančnega premoženja države, katerega 
prodaja se načrtuje v letu 2004 in 2005 v skladu s šestim odstavkom 80č. člena Zakona o 
javnih financah. 

Državno stvarno premoženje so po tretjem stavku prvega odstavka 67. člena Zakona o 
javnih financah premičnine in nepremičnine v lasti države. Program prodaje stvarnega 
premoženja je predstavljen v 3. poglavju tega gradiva. 
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2. poglavje: PROGRAM PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB DRŽAVE ZA LETO 2004 IN 
LETO 2005 Z OBRAZLOŽITVAMI 

2.1. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB 

2. člen 

Pri pripravi tega letnega programa prodaje je vlada upoštevala naslednje predpostavke: 
1. Cilji prodaje 

Pomembna podlaga za odločitev o prodaji in za izbiro metod prodaje so cilji, ki jih želi 
vlada s prodajo doseči. Ti cilji so razloženi v podpoglavju 2.3. 

2. Metode in postopki prodaje 
Metode in postopki prodaje morajo biti določeni tako, da omogočajo optimalno 
doseganje ciljev prodaje. Strokovne podlage za izbiro takih metod in postopkov 
prodaje so razložene v podpoglavju 2.4. 

Poudariti je treba, da so obrazložitve v tem letnem programu prodaje k posamezni kapitalski 
naložbi samo okvirne, saj bo v zvezi z vsako posamezno vrsto kapitalske naložbe pred 
končno odločitvijo o prodaji izdelan posamezen program prodaje te kapitalske naložbe. V 
posameznem programu prodaje kapitalske naložbe, o sprejemu katerega bo odločala vlada, 
bodo na podlagi ustreznih strokovnih podlag opredeljeni konkretni cilji prodaje te kapitalske 
naložbe, konkretne metode, ki bodo uporabljene pri prodaji, ter postopki in roki za izvedbo 
teh metod. V okviru priprave posameznega programa prodaje kapitalske naložbe bodo 
opredeljena tudi vsa potrebna pripravljalna dejanja (skrbni finančni, organizacijski in pravni 
pregled, ocenitev premoženja idr.). 

Zato so v podpoglavju 2.5., ki obravnava posamezne kapitalske naložbe, namenjene za 
prodajo v letu 2004 in letu 2005, v zvezi s posamezno vrsto te naložbe opredeljene zgolj 
okvirne metode prodaje. 

2.2. STRUKTURA KAPITALSKIH NALOŽB DRŽAVE IN REALIZACIJA LETNEGA 
PROGRAMA PRODAJE ZA LETO 2003 

3. člen 

2.2.1. Struktura kapitalskih naložb države 

Struktura kapitalskih naložb države je prikazana v Tabeli 1. V drugem stolpcu tabele so 
prikazane knjigovodske vrednosti teh naložb, ki so bile podlaga za izračun deležev 
posamezne vrste kapitalskih naložb v strukturi vseh kapitalskih naložb države. 

TABELA 1: Struktura kapitalskih naložb Republike Slovenije 

Vrsta kapitalskih naložb RS 
Knjigovodska vrednost 

31.12.2002 
v mlo SIT 

Struktura 
v% 

Zavodi in javni gospodarski zavodi 420.143 20,74 
Agencije in javne agencije 23.327 1,15 
Skladi in javni skladi + SOD + KAD 668.997 33,03 
Javna podjetja 307.159 15,16 
Gospodarske družbe (tudi banke) 600.503 29,65 
Mednarodne nevladne organizacije 5.540 0,27 
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SKUPAJ 2.025.669 100,00 

2.2.2. Realizacija programa prodaje za leto 2003 

Pregled realizacije programa prodaje za leto 2003 je prikazan v Tabeli 2. V devetem stolpcu 
je navedeno, v kateri fazi postopka se nahaja izvedba prodaje. 
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Opombe k Tabeli 2: 
*1* Izvedena je bila prodaja hčerinske družbe Sistemska tehnika d.o.o. Kupnina zanjo 

znaša 460 mio SIT. V postopkih prodaje drugih hčerinskih družb, ki so: Stroji d.o.o., 
Kovani valji d.o.o. in Oprema d.o.o., so pogajanja v teku. 

*2* Kapitalske naložbe v družbe Fortuna d.o.o. Trbovlje, Gratex d.o.o., Kamnolom 
Borovnik d.o.o., PIL d.o.o. in Toplarna Hrastnik niso v neposredni lasti Republike 
Slovenije, pač pa v lasti Rudnika Trbovlje Hrastnik d.o.o. 

*3* Kapitalska naložba v družbo TDR-Metalurgija d.o.o. ni v neposredni lasti Republike 
Slovenije, pač pa v lasti Holdinga slovenskih elektrarn d.o.o. v višini 3.313.841 delnic 
(74,44 %), TDR d.o.o. Ruše v višini 372.495 delnic (8,37 %) in Slovenskih železnic 
d.d. v višini 348.696 (7, 83 %). 

*4* Kapitalska naložba v družbo RSCM-Gradbeni materiali d.o.o. ni v neposredni lasti 
Republike Slovenije, pač pa v lasti Rudnika svinca in cinka Mežica v zapiranju d.o.o. 
Poslovni delež, ki je predmet prodaje, je predviden v višini, kot bo znašal po izvedeni 
dokapitalizaciji družbe v višini 153.307.401,00 SIT. Sedanja višina poslovnega deleža 
(oziroma osnovnega kapitala kot je vpisan v sodni register) je 325.458.533,00 SIT. 

*5* Kapitalska naložba v družbo EPPS Elektronsko pismo Pošte Slovenije d.o.o. ni v 
neposredni lasti Republike Slovenije, pač pa v lasti Pošte Slovenije d.o.o. 

V seznamu kapitalskih naložb v okviru Programa prodaje kapitalskih naložb države v letu 
2003 lahko ugotovimo stanje kot sledi: 
1. družbe, katerih program je že delno izveden oziroma v izvajanju: Slovenske železarne, 

d.d., IUV, d.d., Talum d.d. 
2. družbe, katerih program prodaje se zaenkrat ni izvedel ali se je začasno ustavil: NKBM 

d.d., PBS d.d., Peko d.d. hčerinske družbe SŽ, d.d. 
3. družbe, v fazi priprave programa prodaje: Luka Koper d.d., Slovenska izvozna družba 

d.d., Telekom Slovenije d.d. 
4. družbe, ki so služile za poplačilo obveznosti Republike Slovenije: Planika d.d., VGP 

Soča Nova Gorica d.d. 

Kupnina iz naslova prodaje hčerinskih družb Slovenskih Železarn d.d. bo v skladu z 
Zakonom o prevzemu in načinu poravnave obveznosti Slovenskih železarn v zvezi s 
programom prestrukturiranja (Uradni list RS, št. 111/901) namenjena za poplačilo obveznosti 
Slovenskih Železarn d.d. 

V letu 2003 so bile druge večje spremembe na finančnem premoženju Republike Slovenije 
naslednje: 

- preoblikovanje Nuklearne elektrarne Krško d.o.o. iz javnega podjetja v gospodarsko 
družbo in prenos slovenskega deleža na družbo ELES GEN d.o.o. , 

- preoblikovanje Slovenskih železnic d.d. iz javnega podjetja v gospodarsko družbo in 
Holding slovenskih železnic d.o.o. 

- sodna poravnava s Slovensko odškodninsko družbo d.d. iz treh gospodarskih sporov, 
ki so potekali pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr.št. I Pg 58/2000 zoper RS - 
Ministrstvo za obrambo, pod opr.št. II Pg 93/2000 zoper RS - Ministrstvo za finance in 
pod opr. št. X Pg 130/01 zoper RS - Ministrstvo za notranje zadeve, iz naslova 
neplačanih kupnin za prodana stanovanja po 10. in 12. členu Zakona o Slovenskem 
odškodninskem skladu. Obveznosti države so izvirale iz leta 1993. Med drugim 
finančnim premoženjem sta bili za sodno poravnavo vključeni tudi naložbi, uvrščeni v 
letni program prodaje za leto 2003: Planika d.d. in VGP Soča Nova Gorica d.d. Za 
sodno poravnavo je bilo uporabljeno finančno premoženje države v skupni vrednosti 
1,28 mrd SIT. 
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2.3. CILJI PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB IN UPORABA KUPNIN DOSEŽENIH S 
PRODAJO 

4. člen 

2.3.1. Cilji prodaje kapitalskih naložb 

Ozko proračunsko gledano je namen prodaje kapitalskih naložb zagotovitev likvidnih 
(denarnih) prejemkov proračuna. Cilj, ki se ga želi s tem doseči, je zato maksimalizacija 
proračunskih prejemkov v pomenu čim višje prodajne cene. 

Pri posameznih vrstah kapitalskih naložb zaradi širših makroekonomskih interesov države, 
povezanih z gospodarskim razvojem, maksimalizacija proračunskih prejemkov ne more biti 
edini ključni cilj prodaje. Pri prodaji teh vrst kapitalskih naložb je treba namreč hkrati 
zagotoviti doseganje makroekonomskih ciljev, in sicer zlasti doseganje trajne in stabilne rasti 
gospodarstva, izboljšanje kakovosti in kapacitete javnih storitev ter zagotovitev uspešnejšega 
in konkurenčnejšega gospodarskega sistema. 

Cilj prodaje državnega premoženja je narediti podjetja, ki so v večinski lasti države bolj 
konkurenčna na globalnem trgu (v Sloveniji in zunaj Slovenije). Pri tem izbiramo takšne 
strateške partnerje, ki bodo sposobni ne le zgolj zmanjševati stroške temveč in predvsem 
komplementarno povečati kvaliteto storitev in poslovnih procesov. - 

Temeljni cilj pri prodaji državnega premoženja je dajanje poudarka na vseh ravneh (tudi z 
vladnimi gradivi, ki gredo v presojo poslancem v parlamentu) javnemu interesu pri 
privatizaciji. Javni interes je graditi sodobne korporativne principe v podjetjih in bankah pri 
čemer gre za kombinacijo izkušenj (tudi partnerjev iz tujine in domačega znanja in izkušenj), 
kar je v podjetjih in bankah v interesu vseh partnerjev: lastnikov, komitentov in zaposlenih. 

Javni interes je tudi dolgoročno vzdrževanje solidnih izvedbenih učinkovitosti podjetij in bank, 
za dolgoročno vzdrževanje kvalitete in razvoja zaposlovanja ter dolgoročno naravnanost v 
razvojno strukturo investicij. 

Nenazadnje je interes tudi v doseganju višine kupnine, ki se uporabi za zmanjševanje 
javnega dolga, znižanje stroškov financiranja javnega dolga, pa tudi oblikovanje dolgoročnih 
nominalnih obrestnih mer ter zniževanje inflacije. 

2.3.2. Uporaba kupnin, doseženih s prodajo 

Zakon o javnih financah v svojem 74. členu opredeljuje in določa splošno pravilo o 
namenskosti uporabe kupnin, doseženih s prodajo kapitalskih naložb države kot vrste 
finančnega premoženja po katerem se kupnina od prodaje kapitalskih naložb uporabi za 
odplačilo dolgov v računu financiranja. Pri tem pojem odplačilo dolgov v računu financiranja 
obsega tako izpolnjevanje tekoči dospelih obveznosti iz zadolževanja (izdanih državnih 
obveznic in drugih vrednostnih papirjev ter najetih posojil oziroma kreditov) kakor tudi 
predčasno odplačilo teh obveznosti (na primer z uresničitvijo odkupnega upravičenja, ki 
izhaja iz izdanih državnih vrednostnih papirjev oziroma z odkupom teh vrednostnih papirjev 
na sekundarnem trgu). 

Poleg odplačevanja javnega dolga se kupnina lahko uporabi tudi za: 
1. namen, določen s posebnim zakonom ali zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna za 

posamezno leto, 
2. nakup novega stvarnega ali finančnega premoženja države, če kupnina presega obseg 

sredstev, potrebnih za odplačilo dolgov v računu financiranja, ali če ni glavnic dolga, ki 
zapadejo v plačilo v proračunskem letu, ali 
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3. plačilo stroškov pripravljalnih dejanj za prodajo kapitalske naložbe in drugih stroškov, 
povezanih s prodajo naložbe. 

Izjemo od tega splošnega pravila določa že naslednji posebni zakon: Zakon o Družbi za 
zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (Uradni list RS, št. 32/92, 13/93, 37/95, 34/96, 
31/97 in 99/99), ki v 12. členu določa, da se kupnina iz prodaje nameni za povečanje 
varnostnih rezerv Slovenske izvozne družbe. 

2.4. METODE IN POSTOPKI PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB DRŽAVE V LETU 
2004 IN LETU 2005 

5. člen 

2.4.1. Pristop k opredelitvi metod in postopkov 

Metode in postopki prodaje kapitalskih naložb države morajo biti določeni tako, da 
omogočajo hkratno doseganje obeh ključnih ciljev prodaje državnega premoženja, 
opredeljenih v podpoglavju 2.3.1in sicer: 
1. maksimiranje prodajne cene in s tem proračunskih prihodkov; 
2. doseganje makroekonomskih ciljev predvsem doseganje trajne in stabilne rasti 

gospodarstva, izboljšanje kakovosti in kapacitete javnih -storitev ter zagotovitev 
uspešnejšega in konkurenčnejšega gospodarskega sistema. 

Metode prodaje so podrobneje opredeljene v določilih Zakona o javnih financah in Uredbi o 
postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Uradni list RS, 
št. 47/01 in 62/01). V pripravi je uredba o načinu, pogojih in postopku odprodaje finančnega 
premoženja, ki bo na osnovi spremenjenih določil Zakona o javnih financah ločeno uredila 
načine prodaje finančnega od stvarnega premoženja države. Slednjega je že uredila Uredba 
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni 
list RS, št. 12/03). 

2.5. KAPITALSKE NALOŽBE DRŽAVE ZA PRODAJO IN DRUGO RAZPOLAGANJE V 
LETU 2004 IN 2005 Z OBRAZLOŽITVAMI PO POSAMEZNI KAPITALSKI NALOŽBI 

6. člen 

2.5.1. Seznam kapitalskih naložb države za prodajo in drugo razpolaganje v letu 2004 in 
2005 

Vlada namerava v letih 2004 in 2005 predvidoma prodati ali drugače razpolagati s 
kapitalskimi naložbami v deležih, kot so navedeni v Tabeli 3. V navedeni tabeli so predvidene 
naložbe Republike Slovenije namenjene razpolaganju v navedenih dveh letih. V stolpcu 3 so 
naštete družbe, ki so v delni ali večinski (neposredni ali posredni) lasti Republike Slovenije. 
Stolpec 4 prikazuje kolikšna je knjigovodska vrednost kapitalske naložbe v lasti Republike 
Slovenije na dan 31.12.2002. V naslednjem, 5. stolpcu, je prikazana velikost kapitalske 
naložbe kot delež izražen v odstotkih od osnovnega kapitala posamezne družbe. V 6. stolpcu 
so navedene velikosti kapitalske naložbe, in sicer kot število delnic, če gre za delniško 
družbo, oziroma kot nominalna vrednost poslovnega deleža, kakor je vpisana v sodni 
register, če gre za družbo z omejeno odgovornostjo. Višino kapitalske naložbe, s katero se 
bo v letih 2004 in 2005 razpolagalo, prikazujeta stolpca 7 in 8, medtem ko je v stolpcih 9 in 
10 navedeno, kolikšen delež se bo v okviru razpolaganja namenil za prodajo. 

13. oktober2003 3953 poročevalec, št. 83/XI 



Poudariti je potrebno, da so obrazložitve v tem letnem programu prodaje k posamezni 
kapitalski naložbi samo okvirne, saj bo v zvezi s vsako posamezno vrsto kapitalske naložbe 
pred končno odločitvijo o prodaji ali drugih načinih razpolaganja s posamezno naložbo 
potrebno izdelati posamezen program prodaje te kapitalske naložbe. 

Za vse kapitalske naložbe, ki so vključene v letni program prodaje in je njihovo razpolaganje 
predvideno v letu 2004, velja, da se predvideno razpolaganje izvede v letu 2005, v kolikor 
razpolaganje ni bilo izvršeno v letu 2004. 
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Opombe k Tabeli 3: 
*1" 20 % vrednosti osnovnega kapitala družb sistema Slovenskih železarn d.d. je namenjeno za prenos na 

Družbe pooblaščenke v skladu z zakonom o privatizaciji Slovenskih železarn d.d. 
*2* Kapitalske naložbe v družbe Fortuna d.o.o. Trbovlje, Gratex d.o.o., Kamnolom Borovnik d.o.o., PIL d.o.o. 

in Toplarna Hrastnik niso v neposredni lasti Republike Slovenije, pač pa v lasti Rudnika Trbovlje Hrastnik 
d.o.o. 

*3* Kapitalska naložba v družbo TDR-Metalurgija d.o.o. ni v neposredni lasti Republike Slovenije, pač pa v 
lasti Holdinga slovenskih elektrarn d.o.o. v višini 3.313.841 delnic (74,44 %), TDR d.o.o. Ruše v višini 
372.495 delnic (8,37 %) in Slovenskih železnic d.d. v višini 348.696 (7, 83 %). 

*4* Kapitalska naložba v družbo RSCM-Gradbeni materiali d.o.o. ni v neposredni lasti Republike Slovenije, 
pač pa v lasti Rudnika svinca in cinka Mežica v zapiranju d.o.o. Poslovni delež, ki je predmet prodaje, je 
predviden v višini, kot bo znašal po izvedeni dokapitalizaciji družbe v višini 153.307.401,00 SIT. Sedanja 
višina poslovnega deleža (oziroma osnovnega kapitala kot je vpisan v sodni register) je 325.458.533,00 
SIT. 

*5* Kapitalska naložba v družbo EPPS Elektronsko pismo Pošte Slovenije d.o.o. ni v neposredni lasti 
Republike Slovenije, pač pa v lasti Pošte Slovenije d.o.o. 

*6* Po vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala družbe Dravske elektrarne Maribor d.o.o. se bo nominalna 
vrednost poslovnega deleža znižala iz 160.584.457,48 SIT na 128.843.310,92 SIT. 

*7* V kolikor kapitalska naložba v Talum d.d. ne bi bila prodana že v letu 2003, se bo prodala v letu 2005. 

2.5.2. Posamezne kapitalske naložbe, ki bodo predmet prodaje 

2.5.2.1. Slovenske železarne in odvisne družbe 

Vlada je v letu 2000 sprejela program prestrukturiranja jeklarstva v Sloveniji, ki je bil izdelan 
skladno s Protokolom II. k Evropskemu sporazumu o pridružitvi med Republiko Slovenijo in 
EU. Zaradi zahteve komisije EU, da Republika Slovenija ravna skladno z določilom 65. člena 
Pridružitvenega sporazuma in da so se vse sektorske državne pomoči iztekle 31.12.2001, je 
Državni zbor v letu 2001 sprejel Zakon o prevzemu obveznosti Slovenskih železarn. Z 
navedenim zakonom je Republika Slovenija prevzela obveznosti v višini 34,3 milijarde SIT 
dolgoročnih obveznosti in obveznosti Metal Ravne za zapadle prispevke in davke nastale ob 
pripojitvi in za obveznosti družbe Jeklo Štore. 

Republika Slovenija naj bi terjatve iz tako prevzetih obveznosti v skladu z zakonom 
spremenila v delnice Slovenskih železarn d.d. Slovenske železarne so imele ostale 
kratkoročne obveznosti v višini 9 milijard SIT zavarovane s poroštvom Republike Slovenije. 
Obveznosti so bile prestrukturirane tako, da so poroštva ob svoji zapadlosti 31.12.2001 
prenehala veljati, Slovenske železarne d.d. so jih del (5 milijard SIT) poplačale iz kupnine za 
prodane družbe za upravljanje stanovanj že v letu 2001. Kupnina od prodanih hčerinskih 
družb iz sistema Slovenskih železarn naj bi zadostovala za poplačilo ostalih obveznosti 
Slovenskih železarn d.d. 

Program prodaje Slovenskih Železarn d.d. je bil sprejet na seji vlade 27.09.2001 in 
predvideva prodajo 80-odstotnih deležev posameznih hčerinskih družb. V skladu z 
določbami Zakona o privatizaciji Slovenskih železarn imajo notranji upravičenci - to so 
zaposleni in bivši zaposleni, ki uresničujejo svoje interese preko družb pooblaščenk - pravico 
nakupa preostalih 20 % osnovnega kapitala. Kot kupnino lahko v skladu z navedenim 
zakonom in Zakonom o prevzemu obveznosti, ki je določil menjalno razmerje, uporabijo 
delnice Slovenskih Železarn d.d. Ob prodaji vsake posamezne družbe strateškim 
investitorjem se hkrati podpiše pogodba o ureditvi razmerij z družbo pooblaščenko, tako da 
lahko le-ta v roku dveh let zahteva od 80-odstotnega lastnika odkup njenega deleža po ceni, 
ki je bila dosežena v postopku prodaje večinskega deleža. 

V letu 2002 sta bili prodani družbi Energetika Ravne d.o.o. in Energetika Štore d.o.o., v letu 
2003 pa družbi Enos Jesenice d.o.o. in Energetika Jesenice d.o.o. 
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Za družbe Metal Ravne d.o.o., Acroni Jesenice d.o.o. in Noži Ravne je komisija sprejela 
sklep o ustavitvi postopka. Tehnološka oprema (STO) Ravne je v prisilni poravnavi, katere 
poplačilo zapade v novembru 2003. 

2.5.2.2. Nova KBM d.d. 

V letu 2003 Ministrstvo za finance pripravlja v sodelovanju z nadzornim svetom in upravo 
Nove Kreditne banke Maribor d.d. (v nadaljevanju: NKBM) program izvajanja strategije 
razvoja banke s poudarkom na zagotavljanju doseganja strateških ciljev z dokapitalizacijo in 
delno privatizacijo državnega deleža. Pričakuje se, da bo sprejet nov program privatizacije 
NKBM. Program bo poleg privatizacije vseboval tudi vse možne oblike dokapitalizacije banke 
in sicer v obliki vlaganj ali združitev gospodarskih družb, ki so v večinski lasti države. 

2.5.2.3. Poštna banka Slovenije d.d. 

Delež države po dokapitalizaciji Poštne banke Slovenije d.d. (v nadaljevanju: PBS) s strani 
Pošte Slovenije d.o.o. znaša 55 %. Pristojno ministrstvo bo ponovno presodilo Program 
prodaje PBS in predlagalo vladi njegova dopolnila. V okviru teh dopolnitev bodo poleg 
prodaje proučene tudi vse druge možnosti razpolaganja s kapitalsko naložbo države v PBS, 
vključno z možnostmi združitev gospodarskih družb, ki so v večinski lasti države. 

2.5.2.4. Slovenska izvozna družba d.d. 

Slovenska izvozna družba d.d. (v nadaljevanju: SID) je bila ustanovljena s posebnim 
Zakonom o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (v nadaljevanju: ZDZFI). 
Tretji odstavek 23. člena ZDZFI opredeljuje strukturo lastništva SID. Poleg ustanoviteljev so 
delničarji lahko tudi domače pravne in fizične osebe, katerih delež ne sme presegati 20 % 
kapitala družbe, skupni delež tujih finančnih organizacij pa ne sme presegati 15 % 
ustanovitvenega kapitala družbe. 

Po tretjem odstavku 23. člena ZDZFI v zvezi z drugim odstavkom istega člena, bo država po 
predvideni odprodaji dela kapitalske naložbe v SID obdržala delež v višini 56,15 % v kapitalu 
družbe. 

Privatizacija SID pomeni postopen umik države s področja t.i. tržnih dejavnosti družbe, 
kupnina iz tega naslova, ki se bo v skladu s 12. členom ZDZFI razporedila v varnostne 
rezerve SID, pa pomeni zagotavljanje dodatnih finančnih virov za konkurenčno nastopanje 
slovenskih izvoznikov na tujih trgih, kar je pomemben ukrep vlade v obdobju usihanja 
privatizacijskih kupnin, ki so bile v določenem deležu namenjene tudi za povečevanje 
varnostnih rezerv SID in ki v računovodskem smislu pomenijo obveznost SID do države. 

2.5.2.5. Peko d.d. 

Družba Peko d.d., ki ima stoletno tradicijo pri proizvodnji modne obutve, je že vrsto let v 
poslovni in finančni krizi. Finančni sanaciji s prisilno poravnavo mora slediti tudi poslovna 
prenova, ki bo v nadaljevanju omogočila racionalizacijo poslovanja. Za zagotovitev 
navedenega cilja je nujna privatizacija deleža Republike Slovenije. Kot metodo prodaje bo 
uporabljeno zbiranje ponudb in izbor strateškega kupca. Komisija je v fazi izvedbe 
pripravljalni dejanj za nadaljevanje postopka prodaje. 
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2.5.2.6. Luka Koper d.d. 

Republika Slovenija ima v lasti 49 % prednostnih participativnih delnic in 2 % navadnih delnic 
družbe Luka Koper d.d. Začetek postopka privatizacije je vezan na predhodno sklenitev 
pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij, pogodbe o najemu zemljišč v lasti Republike 
Slovenije in koncesijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Luko Koper d.d. S koncesijsko 
pogodbo bodo urejena predvsem razmerja glede javne infrastrukture oziroma razmerja kot 
jih predvidevata Pomorski zakonik in Koncesijski akt. Pomembno je, da se še pred sklenitvijo 
koncesijske pogodbe z Luko Koper d.d. sklenita pogodbi o ureditvi medsebojnih odnosov in o 
najemu zemljišč v lasti Republike Slovenije. Šele po sklenitvi koncesijske pogodbe (in ostalih 
pogodb) bi lahko v skladu s statutom Luke Koper d.d. izvedli postopke za preoblikovanje 
vseh prednostnih delnic družbe v lasti države v navadne delnice, kar je predpogoj za 
uspešno izvedbo prodaje dela delnic Luke Koper d.d. v lasti države. Država bi v prehodnem 
obdobju lahko zadržala 25% + 1 delnico in tako ohranila kontrolno funkcijo glede posameznih 
pomembnejših poslovnih odločitev oziroma statutarnih sprememb družbe. 

2.5.2.7. Telekom Slovenije d.d. 

Na globalnem telekomunikacijskem trgu vladajo negotove razmere zaradi že izvedenih 
privatizacij in podeljenih licenc za opravljanje storitev višje generacije. Zato je delež 
predvidene prodaje Telekoma Slovenije d.d. za leti 2004 in 2005 naveden le okvirno; 
dokončni znesek bo odvisen od finančnih okoliščin in strateških odločitev glede nadaljnjega 
razvoja družbe, kar pa zaradi uvodnih opredelitev še ni v celoti predvidljivo. 

Z Zakonom o vračanju vlaganj v telekomunikacijsko omrežje so na kupnino iz naslova 
prodaje delnic Telekoma, d.d. vezane obveznosti, ki jih bo morala država v skladu z 
navedenim zakonom zagotoviti upravičencem za povračilo vlaganj v telekomunikacijsko 
omrežje. 

2.5.2.8. Nafta Lendava d.o.o. 

Republika Slovenija je pridobila v letu 2002 v okviru pričete sanacije družbe in v skladu z 
dogovorom z družbo Petrol d.d. še 55-odstotni delež v Nafti Lendava d.o.o. Predvideva se 
izvedba finančne in poslovne sanacije družbe in v zaključku prodaja 100-odstotnega deleža 
Republike Slovenije. 

2.5.2.9. Podjetje za urejanje hudournikov d.d. 

Podjetje za urejanje hudournikov d.d. ne opravlja več gospodarske javne službe s področja 
urejanja hudournikov saj so njene dejavnosti zlasti komercialne narave kot na primer: 
splošna gradbena dela, izolacijske dela, dajanje gradbenih strojev, raziskovalno vrtanje in 
sondiranje, prostorsko in krajinsko načrtovanje, ipd. kot izhaja iz statuta družbe. Zato se 
predlaga, da se delež Republike Slovenije v višini 40 % kapitala družbe proda. 

2.5.2.10. Fortuna d.o.o. Trbovlje 

Družba Fortuna d.o.o., Trbovlje je s sklepom Vlade RS z dne 27.11.1996 pridobila status 
invalidskega podjetja. Dejavnosti družbe so fizično varovanje, tehnično varovanje, čiščenje 
prostorov, prevozi oseb in pošiljk, izdelava napisnih tabel, popravila zaščitnih sredstev in 
vzreja divjih zajcev. Njene reference in konkurenčne prednosti so kakovost storitev, hiter 
odziv na želje kupcev in zanesljivost. Družba ima licenci ZRSZV za fizično in tehnično 
varovanje, pooblastilo MO za izvajanje požarnega varstva in obrtno dovoljenje za izvajanje 
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čiščenja in za polaganje kablov. Vizija družbe je povečevanje deleža storitev in izdelkov za 
kupce in naročnike, posodobitev podjetja z boljšo tehnološko opremljenostjo, zagotavljanje 
zadostnega števila delovnih mest, primernih za invalide, povezovanje s sorodnimi podjetji 
zaradi enotnega nastopanja na trgu in stalno usposabljanje na strokovnem področju. 

2.5.2.11. Gratexd.o.o. 

Dejavnosti družbe Gratex d.o.o. so pridobivanje in predelava dolomitskega agregata, 
kurivoprodaja, projektiranje in tehnično svetovanje (SVD in požarna varnost). Njene 
reference in konkurenčne prednosti so kakovost, strokovnost in tradicija, sodobna tehnologija 
pridobivanja peskov, končana razširitev separacijskega postrojenja iz 70 t/h na 110 t/h, 
končana investicija avtomatskega postrojenja za fino predelavo kamnitih agregatov (pod 
1mm), prodaja materiala vsem gradbenim podjetjem v regiji in pridobljeni certifikati ZAG za 
vse materiale, ki se prodajajo. Vizija družbe je posodabljanje opreme in strojev za 
pridobivanje kamnitih agregatov, pridobivanje dovoljenj in nakup zemljišč za nadaljnji razvoj 
kamnoloma ter nadaljevanje razvoja v finejših frakcijah peskov. 

2.5.2.12. Kamnolom Borovnik d.o.o. 

Dejavnosti družbe Kamnolom Borovnik d.o.o. so proizvodnja in prodaja gramoza in peska, 
storitve s težko gradbeno mehanizacijo in z miniranjem, prodaja in sortiranje premoga- 
trgovina, nameščanje protipožarne, zaščitne in varnostne opreme, računovodske storitve in 
dajanje prostorov v najem. Vizija družbe je razvijanje in prodaja različnih granulacij peskov, 
posodabljanje odkopne metode v kamnolomu in iskanje novih proizvodnih programov z 
namenom odpiranja novih delovnih mest. Njene reference in konkurenčne prednosti so 
dokončane naložbe v mobilno sejalnico in drobiinico, konkurenčne cene, tradicija in sodobna 
tehnologija pridobivanja peskov. 

2.5.2.13. PIL d.o.o. 

Dejavnosti družbe PIL d.o.o. so pranje, likanje, kemično čiščenje in čiščenje poslovnih 
prostorov. Vizija družbe je postati celovit ponudnik kakovostnih storitev, zagotavljanje 
konkurenčnih cen storitev in stalno tehnološko posodabljanje. Njene reference in 
konkurenčne prednosti so dokončane naložbe v stroje za kemično čiščenje, prilagodljivost, 
zanesljivost in hiter odziv na želje kupcev. 

2.5.2.14. Toplarna Hrastnik d.o.o. 

Dejavnosti družbe Toplarna Hrastnik d.o.o. so proizvodnja, distribucija in prodaja toplotne 
energije, proizvodnja električne energije, montaža ogrevalnih, vodovodnih, plinskih in elektro- 
instalacij ter dimnikarstvo. Vizija družbe je skrb za okolje in ponudba celotne energetske 
oskrbe v širši okolici, vzdrževanja in saniranja obstoječih energetskih naprav oziroma 
montaža novih, neodvisno od vira (daljinsko ogrevanje, plin ali ELKO). Njene reference in 
konkurenčne prednosti so daljinsko ogrevanje večine javnih, industrijskih in poslovnih 
objektov v občini Hrastnik, vgradnja kogeneracijskega postroja za (hkratno) pridobivanje 
toplotne in električne energije, pomemben prispevek k zmanjšanju onesnaževanja zraka z 
žveplovim dioksidom in dimom v občini Hrastnik, izvedba plinskih instalacij in centralnega 
ogrevanja v stanovanjskih blokih v občini Hrastnik, izvedba vseh strojnih instalacij - 
ogrevanje, plinovod, vodovod, prezračevanje v stanovanjskem objektu Slape v Ljubljani, 
trgovini SPAR v Hrastniku ter v športni dvorani Dolanka na Dolu pri Hrastniku. 
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2.5.2.15. TDR-Metalurgija d.d. 

Tovarna dušika Ruše ima dolgo industrijsko tradicijo (prvi agregati so bili postavljeni leta 
1918). Njen razvoj je baziral na ceneni električni energiji reke Drave. Skozi desetletja je 
tovarna razvila proizvodnjo številnih, predvsem elektrotermičnih produktov (ferozlitine za 
jeklarne, zlitine za livarne), poleg tega pa tudi produkte za kemično industrijo (kalcijev karbid, 
tehnične pline) za področje nekovin (elekrokorund) in področje agrokemije (umetna gnojila, 
sredstva za varstvo rastlin). Po razpadu prejšnje države je tovarna izgubila preko 60% 
tradicionalnih tržišč, kar je ogrozilo njen obstoj. Dosedanji lastniki so iskali ustrezne rešitve. 
Tovarna je v tem procesu razpadla na posamezne programe, ki so dobili nove lastnike 
(tehnični plini, korund, agrokemija, nekatere storitvene dejavnosti). Vzdrževalni obrati so šli v 
stečaj. 

Največji porabniki elektrike znotraj ruške tovarne (elektroobločne peči v metalurških obratih) 
so bili v tem procesu združeni v družbo TDR-Metalurgija. Ta je morala svoja izgubljena 
tržišča nadomestiti na najbolj zahtevnih zahodnoevropskih tržiščih. Njeni produkti so namreč 
dovolj kvalitetni in sorazmerno lahko prodajljivi. Poslovanje je urejeno po standardih ISO 
9001. Dokler je družba uspela zagotavljati sorazmerno ugodno ceno električne energije - 
primerljivo s konkurenčnimi proizvajalci - je kazalo, da bi lahko samostojno preživela. Nekaj 
let po prisilni poravnavi je uspela pozitivno poslovati. Ni pa imela dovolj akumulacije za 
prepotrebne tehnološke posodobitve, za razvoj novih produktov z višjo dodano vrednostjo in 
za naložbe v razvoj novih tržišč. 

V poslovnem letu 2002 je družba ponovna padla v resne težave, ki se kažejo v visoki izgubi, 
oteženi likvidnosti in posledično v njeni nesposobnosti investiranja v nove, energetsko manj 
zahtevne produkte. Pokazalo se je, da ima družba prenizek nivo prodajne realizacije. Zaradi 
prodaje po delih in s tem povezane izgube nekaterih energetsko manj zahtevnih proizvodnih 
programov, je metalurška dejavnost padla v še večjo odvisnost od cene električne energije. 
Ob sočasnem odpiranju slovenskega elektroenergetskega trga in ob rastočih trendih cene 
električne energije, se bo poslovni položaj družbe še zaostroval. 

Po oceni uprave HSE bi bilo realno mogoče zagotoviti obstoj družbe in njen nadaljnji razvoj 
najuspešneje v njeni navezavi na močnejšega strateškega partnerja, ki bi družbi s svojimi 
izkušnjami, tehnološkim znanjem in močnejšimi tržnimi povezavami, pomagal k optimiranju in 
restrukturiranju sedanjega proizvodnega programa v smeri izdelkov višje stopnje predelave 
(da bi znižal vpliv cene električne energije), predvsem pa da bi ji omagal k bistveno večjemu 
obsegu prodaje od dosedanjega. Le tako bo ta, sicer kapitalsko zelo intenzivna družba, 
zmogla obvladovati visok nivo njenih fiksnih stroškov in lastnikom namesto izgube ponovno 
ustvarjati dobiček. Prodaja večinskega paketa delnic se predlaga zaradi že izkazanega 
interesa nekaterih poslovnih partnerjev. 

2.5.2.16. RSCM-Gradbeni materiali d.o.o. 

Program preoblikovanja družbe Rudnika svinca in cinka Mežica v zapiranju d.o.o. (v 
nadaljevanju: RSC Mežica v zapiranju d.o.o.), sprejet dne 19.06.2003, predvideva nadaljnje 
postopke za likvidacijo rudarske dejavnosti, prenos dejavnosti, zaposlenih in premoženja (v 
obliki dokapitalizacije s stvarnim vložkom v višini 153.307.401,00 SIT) iz družbe RSC Mežica 
v zapiranju d.o.o. na hčerinsko družbo RSCM-Gradbeni materiali d.o.o., prodajo le-te družbe 
in likvidacijo RSC Mežica v zapiranju d.o.o. 

Družba RSC Mežica v zapiranju d.o.o. je bila ustanovljena z namenom izvajanja postopkov 
za zaprtje rudnika in prezaposlovanje zaposlenih po Zakonu o zagotavljanju dela sredstev, 
potrebnih za postopno zapiranje Rudnika svinca in cinka Mežica (Uradni list RS, št. 5/88) in v 
skladu z Rudarskim projektom zapiralna dela Rudnika svinca in cinka Mežica kot 
zaključnega projekta dolgoročnega programa postopnega zapiranja Rudnika svinca in cinka 
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Mežica v Mežici in sanacije okolja v Zgornji Mežiški dolini, sprejetega 03.11.1994. Na osnovi 
programa prezaposlovanja zaposlenih so bila na osnovi obstoječih resursov odprta tudi nova 
delovna mesta. 

Ustanovljena je bila družba RSCM-Gradbeni materiali d.o.o., v katero so bili prezaposleni 
delavci rudnika, njena osnovna dejavnost pa je proizvodnja gradbenih materialov. Programi 
so se razvili do te meje, da delujejo na trgu, vendar je potrebno do ekonomske uspešnosti 
vanje vložiti precej naporov in finančnih sredstev. Pri proučitvi možnosti nadaljnjega razvoja 
in delovanja obstoječih dejavnosti po zaprtju rudnika, se je kot najbolj optimalna rešitev 
izkazala prodaja strateškemu partnerju, ki bo ohranil delovna mesta ter nadaljeval z 
razvojem družbe. 

Knjigovodska vrednost kapitala družbe RSCM-Gradbeni materiali d.o.o. je na dan 
31.12.2001 znašala 377.429 tisoč SIT, na dan 31.12.2002 pa 363.740 tisoč SIT. Po izvedeni 
dokapitalizaciji (povečanju osnovnega kapitala na 478.765.934,00 SIT) bo vrednost kapitala 
družbe 517.047 tisoč SIT. 

2.5.2.17. EPPS Elektronsko pismo Pošte Slovenije d.o.o. 

Dejavnost družbe EPPS, Elektronsko pismo Pošte Slovenije d.o.o. (v nadaljevanju: EPPS) je 
povezana z izdelovanjem pisem - zgibank in pisem v klasičnih -kuvertah, s tem da nudi 
strankam celotne storitve: stranka EPPS posreduje podatke po elektronskem mediju, EPPS 
pa nato kreira obrazce, opravi natis obrazcev in kuvert, izpisuje variabilne podate, kuvertira, 
pripravi oddajno dokumentacijo in pošiljke odda v prenos Pošti Slovenije. EPPS opravlja 
poleg založništva, tiskarstva, razmnoževanja računalniških zapisov, obdelave podatkov, 
dejavnosti povezane s podatkovnimi bazami, še druge dejavnosti. 

Sedanje storitve EPPS (izpisovanje računov in raznih obvestil) so ob močni konkurenci v 
večji meri zadovoljile zahteve in potrebe slovenskega trga, zato nujno potrebuje nove storitve 
in rešitve na področju izvajanja dejavnosti. Planiran razvoj novih storitev EPPS za brezhibno 
opravljanje dejavnosti zahteva nujno širšo povezavo z dobro tiskarno, ki ima ustrezno 
opremo in strokovne kadre za tiskanje različnih obrazcev, kakor tudi za njihov razvoj. 

Za doseganje planiranih ciljev se predlaga povezava s poslovnim in lastniškim partnerjem (v 
višini 49-odstotkov kapitala), ki bi povečal kvaliteto poslovanja EPPS predvsem na področju 
marketinga in tehnologije dela. 

2.5.2.18. Talum d.d. 

Javno podjetje ELES, d.o.o., ki je v 100-odstotni državni lasti, ima 80-odstotni lastniški delež 
v družbi Talum d.d. Vlada bo delnice družbe Talum d.d. prenesla neposredno v svojo last ter 
ga namenila za odprodajo v letu 2003. Pripravljalna dejanja za izvedbo postopkov prodaje so 
v zaključni fazi. V novembru 2003 predvidevamo zaključek postopka prodaje. Predvidoma bo 
prodaja kapitalske naložbe države v Talumu d.d. opravljena s prodajo strateškemu 
investitorju in z uporabo tenderskih metod. Za primer, da prodaja v letu 2003 ne bi bila 
uspešno realizirana, se predvideva ponovna prodaja v letu 2005. 

2.5.2.19. TE Toplarna d.o.o. 

Družba Termoelektrarna toplarna d.o.o. Ljubljana oskrbuje mesto Ljubljana z električno in 
toplotno energijo, ki je potrebna predvsem za tehnološke postopke v industriji in za ogrevanje 
poslovnih stanovanjskih stavb. Za zagotovitev vame in zanesljive proizvodnje ter prodaje 
energije po tržno zanimivih cenah in za zagotovitev povečevanja tržnega deleža bodo 
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potrebna vlaganja v nove tehnologije, kar bo lažje zagotoviti z enotnim lastništvom družbe na 
mestnem nivoju, zato se predlaga prodaja celotnega poslovnega deleža Republike Slovenije. 

3. poglavje: PROGRAM PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE ZA 
LETI 2004 IN 2005 

7. člen 

Prodaja stvarnega premoženja v lasti države se načrtuje v okvirni ocenjeni vrednosti 
1.724.045.451,06 SIT v letu 2004 in 257.298.000,00 SIT v letu 2005. 

Posamezne vrste stvarnega premoženja, namenjenega za prodajo in njihove okvirne 
vrednosti so izkazane v prilogi. 

Način, pogoji in postopek odprodaje stvarnega premoženja je opredeljen z Uredbo o 
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list 
RS, št. 12/03). 

8. člen 

Posli prodaje ali drugih oblik razpolaganja z finančnim in stvarnim premoženjem države, ki so 
se začeli ali so bili predvideni za leto 2003, se lahko nadaljujejo v letu 2004 in 2005. 

9. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o programu prodaje državnega 
finančnega in stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004 (Uradnem listu, št. 118/2002 in 
78/2002) v delu, ki se nanaša na leto 2004. 

10. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

V skladu s 4. odstavkom 80č. člena Zakona o javnih financah, Ministrstvo za finance zbere 
predloge ministrstev, ki upravljajo s finančnim premoženjem, in pripravi predlog prodaje 
letnega programa prodaje finančnega premoženja oziroma njegovih dopolnitev. 

V program je tako vključena prodaja (delov ali celotnih, neposrednih ali posrednih) 
kapitalskih naložb Republike Slovenije, ki jih ima v naslednjih družbah: 

- hčerinske družbe Slovenskih železarn d.d.: Metal Ravne, Acroni Jesenice, Noži 
Ravne, STO 

- banke: NKBM d.d. in PBS d.d. 

- Slovenska izvozna družba d.d. 

- Peko d.d. 

13- oktober2003 
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- Luka Koper d.d. 

- Telekom Slovenije d.d. 

- Družba za državne ceste d.o.o. 

- Nafta Lendava d.o.o. - v skladu s sanacijskim programom 

- regionalne razvojne agencije: BSC d.o.o., RRA Celje d.o.o. RRA Mura d.o.o. 

- Podjetje za urejanje hudournikov (PUH) d.d. 

- hčerinske družbe RTH d.o.o.: Fortuna d.o.o. Trbovlje, Gratex d.o.o., Kamnolom 
Borovnik d.o.o., PIL d.o.o. 

- TDR Metalurgija - deleži Holdinga slovenskih elektrarn d.o.o., TDR Ruše in 
Slovenskih železnic d.d. 

- hčerinska družba RSC Mežica: RSCM-Gradbeni materiali d.o.o. 

- hčerinska družba Pošte Slovenije: EPPS Elektronsko pismo Pošte Slovenije d.o.o. 

- Talum d.d. 

- Termoelektrarna toplarna d.o.o. 

Skladno z določili 80č. člena Zakona 9 javnih financah je Servis skupnih služb vlade zbral 
predloge za odlok o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 
2004 in 2005, s katerim upravljajo državni upravni organi. V program je uvrščeno stvarno 
premoženje, za katerega državni upravni organi ocenjujejo, da za njihovo funkcioniranje ni 
več potrebno oz. ne ustreza več namenu uporabe in ga je racionalno odprodati. 
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naročilnica 

I Ime in priimek:   

| Naslov:  

| Telefon: Poštna številka:  

■ Podjetje:  

Davčna številka:  

I NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

| Datum:   

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

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

j^Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - TRR: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 01100-8450000512- Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi Zakona o 
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. RS, 
št.89/98) 
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