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PREDLOGA ZAKONOV
- predlog zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše, pozebe in neurij s točo v letu 2001
(ZZSO2001) - hitri postopek - EPA 290 - III
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah (ZJF-B) - hitri postopek
- EPA 291 - III
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OBVEZNA RAZLAGA
- predlog poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega za sprejem obvezne razlage 64. člena zakona o davku
od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93, 20/95, 34/96, 27/98- Odločba ustavnega sodišča)
(0RZDDP064) - EPA 289 - III

PRILOGA: POROČEVALEC DRŽAVNEGA SVETA

21

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 :
davčna številka :
račun
:

5022924
21881677
50100-845-50204

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

Uredništvo Poročevalca
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- hitri postopek - EPA 290 - III

V skladu z drugim odstavkom 201. člena Poslovnika Državnega
zbora RS predlaga obravnavo predloga tega zakona po hitrem
postopku, zaradi izrednih razmer, saj so zaradi naravnih
nesreč v letošnjem letu ekonomsko, socialno in eksistenčno
ogroženi mnogi slovenski kmetje. Vsako morebitno odlašanje
ali odlaganje sprejetja interventnega zakona o omilitvi posledic
naravnih nesreč v kmetijstvu v letu 2001 je zato nesprejemljivo.

REPUBLIKA SLOVENIJA
Državni zbor Republike Slovenije
Alojz SOK, poslanec
Ljubljana, 6. septembra 2001
Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur.l.RS št. 48/92) ter
174. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
(Ur.l.RS. št 40/93, 80/94, 3/95, 28/96, 26/97, 46/00 in 3/01)
vlaga podpisani poslanec v obravnavo in sprejem:

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije obvešča, da bo kot predlagatelj
sodeloval na sejah delovnih teles Državnega zbora in na sejah
Državnega zbora.

- PREDLOG ZAKONA O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA
ODPRAVO POSLEDIC SUŠE, POZEBE IN NEURIJ S TOČO
V LETU 2001.

1. Alojz SOK, l.r

in divjad, ker jim je v njihovem naravnem okolju začelo
primanjkovati hrane in vode, zato so se začeli v večji meri
prehranjevati s poljščinami.

I. UVOD
1.

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA:

Zaradi hude suše so bili kmetje prisiljeni predčasno začeti s
siliranjem koruze. Kvaliteta letošnje silaže je zelo slaba, ker je
razmerje med celotno rastlino in zrnjem zelo neugodno, ker se
zrnje ni moglo razviti v zadostni meri. Živinorejci bodo imeli velike
težave z zagotovitvijo zadostnih količin krme, ker povečini sploh
ni bilo mogoče opraviti drugih oziroma poznejših odkosov.

Letos so slovensko kmetijstvo prizadele tri vrste naravnih nesreč.
Najprej je določene kmetijske kulture prizadela pozeba, nato pa
je na večih območjih po Sloveniji pustošila toča. Poleti smo bili
priča suši, ki je imela za kmetijstvo še posebej negativne posledice
predvsem zaradi visokih dnevnih temperatur, ki so izredno izsušile
prst. Letošnja suša se je sicer začela nekoliko pozneje kot lanska,
vendar je bila bolj intenzivna in je zajela obsežnejša področja kot
lani. Že v juniju je bilo čutiti pomankanje vlage potrebne za normalno
rast oziroma razvoj rastlin, nato pa se je takšno stanje naglo
poslabševalo, saj ni bilo omembe vrednih padavin do konca
avgusta. Suša je imela katastrofalne posledice predvsem na lahkih
peščenih tleh in sicer predvsem na naslednjih kmetijskih kulturah:
koruzi, sladkorni pesi, oljnih bučah, straniščnih dosevkih in travinju.
Dodatno škodo na že tako skromnih pridelkih so povzročili glodalci
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Opozoriti je potrebno, da je bilo slovensko kmetijstvo zaradi
naravnih nesreč prizadeto že lani. Republika Slovenija se je
kmetom zavezala povrniti samo manjši del nastale škode. Vendar
tudi ta njena obljuba do sedaj v celoti še ni uresničena. Zavedam
se težavnega stanja slovenskih javnih financ, vendar bi morala
vlada že ob sestavi letošnjega proračuna načrtovati primerna
sredstva na računu obveznih proračunskih rezerv za primere
naravnih nesreč. Zaradi navedenega bo potrebno narediti
ustrezen rebalans nerealno nizko določenih postavk. Hkrati pa
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bo odškodnina po tem zakonu pokrila zgolj okoli 20% vse nastale
škode, kar kaže bolj na solidarnostno gesto države do prizadetih,
kot pa na dejansko odpravo posledic suše. Kakšno koli znižanje
predlaganih sredstev bi bilo nesprejemljivo, ker so v tem
zakonskem predlogu že upoštevane vse proračunske omejitve
glede zagotavljanja potrebnih interventnih sredstev.

zadrževati vode. V Pomurju so najhuje prizadeta naslednja
območja: Beltinci, Odranci, Turnišče, murska ravnica na levem in
desnem bregu Mure in celotna Apaška kotlina.
Na Primorski so posledice suše najbolj vidne v Slovenski Istri in
na Krasu, kjer ni bilo dežja od prve dekade julija pa vse do konca
avgusta. K povečanemu izhlapevanju vlage iz tal je svoj delež
prispevala tudi burja. Na Tolminskem, Idrijskem, Cerkljanskem,
Postojnskem in Ilirsko-Bistriškem območju je suša najbolj prizadela
posevke na lažjih plitvejših tleh. Na Primorski so sadjarji občutili
tudi hude posledice pomladanske pozebe.

Zaradi sistemskih sprememb na področju kmetijstva je obstoj in
razvoj slovenskega kmetijstva še posebej ogrožen, zato mora
država poskrbeti za zaščito tega področja, ki je nacionalnega
interesa, ker se skozi kmetijstvo ne zasledujejo zgolj ekonomski
interesi, ampak tudi ekološki (vzdrževanje kulturne krajine,
ravnovesja v ekosistemih,..), družbeni (enakomerna poselitev,
enakomeren regionalni razvoj, preprečitev demografskega
izumiranja podeželja,...), socialni, varnostni, kulturni, ...

Na Gorenjskem se je pomankanje vlage v tleh začelo pojavljati
že v drugi polovici julija, kar je delno vplivalo na pridelke krompirja
in žit, predvsem pa so bili prizadeti posevki in nasadi, ki so bili že
predhodno prizadeti zaradi toče. Na koruzi so se posledice suše
pojavile v avgustu, zaradi česar se je bistveno zmanjšala kakovost
in količina silaže oziroma zrnja. Živinorejci bodo posebej prizadeti
zaradi pomanjkanja krme, ker je prišlo do velikega izpada druge
in tretje košnje ter strniščnih dosevkov.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je izdelala podrobno
poročilo o posledicah suše, pozebe in neurij s točo na podlagi
katerega je sestavljen zakonski predlog za povračilo dela
odškodnine za ublažitev oziroma odpravo posledic navedenih
nesreč v kmetijstvu. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
pri Državnem zboru ter Kmetijsko gozdarska zbornica sta Vladi
predlagala, da čimprej pripravi interventni zakon za zagotavljanje
sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč, tako, da ga bo
mogoče sprejeti že na septemberski seji državnega zbora. Za
uresničitev zadevne naloge vlada ni vložila ustreznih naporov,
zato se čutim dolžnega sprožiti zakonodajni postopek. Na podlagi
dosedanjih izkušenj je mogoče sklepati, da je sprejem oziroma
uresničitev obljubljenega vladnega interventnega zakona zelo
vprašljiv, še posebej, če se bo njegova obravnava zavlekla v
pozno jesen oziroma v prihodnje leto, zato vztrajam, da se zakon
nemudoma obravnava. V primeru, da bo vlada prihodnjih tednih
predlagala ustrezne amandmaje in dopolnitve tega interventnega
zakona, jih bom skupaj z ostalimi opozicijskimi poslanci tudi
ustrezno podprl. Oziroma, pripravljeni smo podpreti vsakršno
rešitev, ki bo pripomogla k zmanjšanju posledic naravnih nesreč
v kmetijstvu, ob pogoju, da bo sprejeta še na septembrski seji
državnega zbora.

Na območju Podravja in Ptuja z okolico so najbolj ogrožene
kmetije, kjer se s kmetijstvom ukvarjajo kot z edino oziroma glavno
dejavnostjo. To pomeni, da bo ekonomsko in tudi eksistenčno
ogrožen tisti del kmečke populacije, ki ima najboljše perspektive
za konkurenčni boj na skupnem kmetijskem trgu. Posebej je
potrebno izpostaviti velike težave tamkajšnjih živinorejcev, ki jih
je lani prizadela dolgotrajna suša, nato težave zaradi možnosti
okužbe s t.i. "boleznijo norih krav", povečani stroški proizvodnje
in na koncu še letošnja suša.
Na območju osrednje Slovenije so bile padavine lokalno
razporejene. Zelenjadarji zaradi suše niso mogli posaditi zelja in
ostale zelenjave. Na kamniškem in kočevskem območju je
zmanjkalo paše. Na območjih, kjer so tla lahka, odcedna ali
prodnata (Kočevje, Ribnica, Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna
Gorica, nekatera vodovarstvena območja,...) so zaradi suše
močno prizadete poljščine.
V Podravju so se posledice suše zaradi prodnatih in peščenih tal
začele kazati že v drugi polovici julija. Najbolj so prizadeti kmeti na
območju naslednjih občin: Ormož, Gorišnica, Dornava, Ptuj,
Hajdina, Videm pri Ptuju, Starše, Miklavž, Kidričevo, Lovrenc na
Dravskem Polju, Rače-Fram in deli občin Hoče-Slivnica, Selnica,
Radlje ter bolj izpostavljene (zaradi večjega naklona tal) območja
v Slovenskih Goricah. Močno prizadeti so tudi nasadi jablan, hrušk
in breskev na obronkih Pohorja, Slovenskih goric, Haloz in
Kozjaka, ki jih je močno prizadela tudi pomladanska pozeba.

Osnova za določitev višine odškodnin za omilitev posledic
naravnih nesreč v kmetijstvu v letu 2001 je bilo poročilo Kmetijsko
gozdarske zbornice. Na podlagi tega poročila se v obrazložitvi
nahaja tudi tabela v kateri so povzeti podatki o deležu škode po
posameznih kmetijskih kulturah pokrajinah oziroma območjih. Na
podlagi podatkov navedenih v zadevni tabeli je mogoče sklepati,
da je škoda zaradi naravnih nesreč v letošnjem letu nekoliko
višja od lanskoletne. Pri tem je potrebno upoštevati tudi dejstvo,
da se s tem interventnim zakonom kmetom poravna zgolj manjši
del nastale škode. To pomeni, da odškodnine tudi po dokončni
ocenitvi vse nastale škode v nobenem primeru ne bodo presegale
nastale škode. Občinske komisije bodo po terenu še nekaj časa
ocenjevale nastalo škodo, nato bo potrebno te podatke zbrati še
na državnem nivoju in jih tudi ustrezno ovrednotiti. Za ta opravila
bo vsekakor potrebno kar nekaj časa, kar pa bi nedopustno
zavleklo zakonodajni postopek. Ker vlagam interventni zakon
konec prvega tedna septembra bo prišlo do sovpadanja izdelave
zaključnega poročila o višini škode po posameznih občinah z
obravnavo tega interventnega zakona na delovnih telesih in na
seji Državnega zbora. V kolikor se bodo morebiti zneski nastale
škode razlikovali od sedanjih ocen, sem pripravljen tudi sam zakon
ustrezno amandmirati.

Na območju Celja je najbolj prizadeto območje upravne enote
Mozirje, kjer je suša najbolj prizadela travinje. Sadjarje je že pred
sušo prizadela pozeba in toča, zato je suša uničila že tako skromen
pridelek.
Na območju Dolenjske, Posavja In Bele krajine so najbolj
prizadeta območja na prodnatih tleh na Krškem, Brežiškem in
Šentjernejskem polju, v Beli krajini ter na izrazito kraških tleh
(Suha krajina). Najbolj prizadete kulture na teh območjih so: koruza,
sladkorna pesa, krompir, travinje, sadovnjaki, vinogradi, vrtnine
in strniščni posevki.

V nadaljevanju navajam strnjen pregled škode po posameznih
območjih:

Podrobno specifikacija nastale škode po občinah bo Državnemu
zboru dostavljena še pred obravnavo tega interventnega zakona
na seji državnega zbora, ko bodo občinske komisije dokončno
opravile popis in oceno škode na terenu.

V Pomurju so zaradi suše prizadete skoraj vse obdelovalne
površine. Delež zmanjšanja pridelka glede na pedološke, reliefne
in mikroklimatske razmere se po posameznih območjih sicer
nekoliko razlikuje. Pomanjkanje padavin se je najbolj čutilo na
lahkih peščenih tleh, ki nimajo glinenih delcev in niso sposobna

V Sloveniji še vedno ni urejena sistemska zagotovitev sredstev
državne pomoči za odpravo posledic naravnih nesreč, zato je na
področju odprave posledic naravnih nesreč še vedno pravna
praznina, kar posledično pomeni, da ni sistemskega vira za
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zagotovitev sredstev državne pomoči in je zaradi tega potreben
sprejem tega zakona.

uporabe je z zakonom predvidena obveznost izdaje bianco
akceptnega naloga ter akceptne izjave še pred nakazilom sredstev
za izvajanje sanacijskega programa. Namensko uporabo sredstev
po tem zakonu bo sprotno nadzirala državna komisija za sanacijo,
ki jo imenuje Vlada RS.

Pregled ujm v letu 2001:
- POZEBA
Pojem "pozeba" je izraz, ki označuje poškodbo, nastalo zaradi
učinka nizkih temperatur zraka na rastline in je torej posledica leteh. Poškodbe zaradi nizkih temperatur so bile odvisne od
vremenskih razmer v predhodnem zimskem in zgodnje
spomladanskem obdobju. Hujše posledice so nastale, ker je mili
zimi sledila zgodnja pomlad, zaradi česar je nastopilo zgodnje
prebujenje rastlinstva.

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Za izvedbo tega zakona ne bo potrebno dodatno zajemanje
finančnih sredstev, prav tako pa niso, razen proračunskih
sredstev, predvidene dodatne materialne obveznosti za državo.
Glede na dejstvo, da so v letošnjem državnem proračunu sredstva
v okviru stalne proračunske rezerve izredno omejena, drugih
virov pa ni zagotovljenih, saj področje sanacije naravnih nesreč
še vedno ni sistemsko urejeno, bo potrebno za sanacijo letošnje
škode zaradi naravnih nesreč v kmetijstvu v državnem proračunu
zagotoviti najnujnejša sredstva. Skupna višina sredstev potrebnih
za omilitev posledic letošnjih naravnih nesreč v kmetijstvu po tem
interventnem zakonu znaša 11.150.000.000 SIT. Slabih 60% teh
sredstev namenjenih za najnujnejše ukrepe bo potrebno zagotoviti
že v letošnjem proračunu, ostala proračunskih sredstev pa bo
potrbno zagotoviti v proračunu za leto 2002.

Nizke temperature zraka niso enako poškodovale vseh rastlin ali
njih organov. Pomembno vlogo pri tem je imela odpornost, ki je
deloma genetska, deloma pa pridobljena lastnost z utrjevanjem.
Ponekod so se razvili nenormalno majhni polikarpni plodovi,
deformiranih nesimetričnih oblik. Za preživetje cvetnih organov
pri sadnem drevju ob ohladitvah je bil odločilen tenološki razvojni
stadij, zato je bilo za oceno poškodovanosti sadnega drevja
pomembno v kakšnem fenološkem stanju so negativne temperature zraka zajele posamezno regijo.
Po pozebi so bile prizadete skoraj vse občine Primorske, Štajerske
in Dolenjske ter deli Prekmurja, Gorenjske, Zgornje Savinjske
doline, Posavja in Podravja.

II. BESEDILO ČLENOV

- SUŠA

1. člen

Kmetijska suša je po definiciji kombinacija meteorološke suše
(bistveno manjše količine padavin v obravnavanem obdobju) in
hidrološke suše (zaradi manjše količine letnih padavin se zniža
nivo podtalne vode). Kadar nastopi kmetijska suša v času
intenzivne rasti in razvoja kmetijskih rastlin v kritičnih fenoloških
obdobjih, je pridelek zmanjšan.

S tem zakonom se zagotavlja pomoč Republike Slovenije pri
delni odpravi posledic nastalih zaradi suše, pozebe in neurij s
točo, ki so v letu 2001 prizadeli širše območje Republike Slovenije,
in se določa njena uporaba.
2. člen

Suša je prizadela celotno območje Slovenije, najbolj prizadeta
območja so že navedena v oceni stanja.

Skupni obseg sredstev namenjenih pomoči navedeni v prejšnjem
členu znaša 11.150.000.000 tolarjev. Sredstva se zagotovijo v
proračunu Republike Slovenije v letu 2001 in 2002 in sicer:

- NEURJA S TOČO
Za leto 2001 so značilna številna neurja s točo, ki so pustošila na
lokaliziranih območjih, vendar je tam škoda toliko večja. Toča
prizadene mehanske poškodbe na listih in plodovih rastlin. Delež
izpada pridelka je odvisen od intenzivnosti toče, vrste prizadete
kulture in njenega razvojnega stadija.

2.

- za sanacijo škode, ki jo je povzročila suša, v višini 9.500,000.000
tolarjev,
- za sanacijo škode, ki jo je povzročila pozeba, v višini
1.500,000.000 tolarjev,
- za sanacijo škode, ki so jo povzročila neurja s točo, v višini
150,000.000 tolarjev,

CILJI IN NAČELA

3. člen

S predlaganim zakonom bodo zagotovljena sredstva za
najnujnejšo sanacijo naravnih nesreč v kmetijstvu, ki so letos
prizadele širše območje Republike Slovenije.

Sredstva za delno odpravo posledic naravnih nesreč v kmetijstvu
v letu 2001 (v nadaljnjem besedilu: sanacija škode) se zagotavljajo
iz sredstev proračuna v letu 2001 in 2002 in sicer tako, da se v
letu 2001 iz proračuna Republike Slovenije zagotovi 6.475.000.000
tolarjev, v letu 2002 pa preostali del sredstev.

Predlagatelj predlaga, da se pri zagotovitvi pomoči države pri
odpravi posledic škode povzročene s pozebo, sušo in z neurji s
točo, kot kriterij dodelitve državne pomoči upošteva delež nastale
škode na pridelkih.

Sredstva za leto 2001 se zagotovijo:

Razdelitev sredstev prizadetim občinam v skladu z določbami
tega zakona določi Vlada RS.

- za sanacijo škode, ki jo je povzročila suša, v višini 4,900,000.000
tolarjev,

Predlagane določbe zakona zavezujejo upravičence k namenski
uporabi dodeljenih sredstev. Za namensko uporabo sredstev v
občini je izrecno odgovoren župan. Za zavarovanje vračila
namensko dodeljenih sredstev, vsled morebitno nenamenske

- za sanacijo škode, ki jo je povzročila pozeba, v višini
1.500,000.000 tolarjev,
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- za sanacijo škode, ki so jo povzročila neurja s točo, v višini
75,000.000 tolarjev,

se ne glede na določbe zakonov in drugih predpisov, ki urejajo
plačevanje prispevkov za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, v odstotku ugotovljene škode odpišejo prispevki za
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje v letu 2001.

4. člen

Odpisani prispevki se štejejo za plačane. Ne glede na določbe
zakonov in drugih predpisov, ki urejajo način in postopek odpisa
prispevkov za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, mora pristojni organ po uradni dožnosti za
upravičence po tem zakonu ugotoviti in odpisati zamudne obresti
od zneskov iz prejšnjega odstavka in sicer na podlagi seznama,
ki ga na podlagi predlogov upravičencev sestavi in predloži organ prizadete občine.

Sredstva iz prve alinee 2. člena tega zakona se dodelijo občinam
v višini do 50% potrjene ocene neposredne škode.
Sredstva iz druge alinee 2. člena tega zakona se dodelijo občinam
v višini do 50 % potrjene ocene neposredne škode.
Sredstva iz tretje alinee 2. člena tega zakona se dodelijo občinam
v višini do 50% potrjene ocene neposredne škode.

8. člen

5. člen

Občine predložijo oceno škode in sanacijske programe Komisiji
za sanacijo (nadalje: komisija) v potrditev.

Razdelitev sredstev prizadetim občinam določi Vlada Republike
Slovenije, pri čemer morajo biti sredstva razporejena sorazmerno
z nastalo škodo.

9. člen

V letu 2001 se sredstva za sanacijo nastale škode zaradi suše,
pozebe in neurij s točo zagotavljajo na podlagi verificirane škode
in sicer akontativno do višine 50%, najpozneje do 31. oktobra
2001.

Namensko uporabo sredstev po tem zakonu preverja komisija.
Za namensko uporabo dodeljenih sredstev za sanacijo škode po
tem zakonu je odgovoren župan.

Celotna državna pomoč pa se zagotavlja na podlagi končnih
ocen škode in sicer ob upoštevanju kriterijev na podlagi tega
zakona.

10. člen
Občine morajo posredovati programe sanacij za pridobitev
sredstev iz tega zakona najpozneje do 15. oktobra 2000.

6. člen
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije na predlog
prizadetih občin oprosti oziroma zniža znesek zakupnine za
zakupljena zemljišča na prizadetih območjih občin v sorazmerju
z ugotovljeno škodo v letu 2001.

11. člen
Nakazilo sredstev po tem zakonu opravi Ministrstvo za okolje in
prostor na podlagi sklepa komisije.

Ne glede na določbe zakona, ki ureja davčni postopek in postopek
za odmero dohodnine, pristojni organ odpiše sorazmerni del davka
kmetom, ki imajo v lasti ali zakupu kmetijska zemljišča na območjih
občin prizadetih s sušo, pozebo ali z neurji s točo v letu 2001 in
jim je iz teh razlogov nastala škoda ter so zavezanci za plačilo
davkov od dohodka iz kmetijstva. Davek se odpiše
oškodovancem za leto 2001 po seznamu, ki ga davčnemu organu
predložijo prizadete občine.

Za zavarovanje nakazila po tem zakonu občine pred nakazilom
sredstev izročijo Ministrstvu za okolje in prostor akceptne naloge
in akceptne izjave.
12. člen
Z denarno kaznijo do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba, če ravna v nasprotju z 9. členom tega zakona.

7. člen

13. člen

Kmetom, ki imajo v lasti ali zakupu kmetijska zemljišča na območjih
občin, ki jim je nastala škoda zaradi suše, pozebe ali neurij s točo,

poročevalec, št. 74

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

6

14. september 2001

III. OBRAZLOŽITEV:

S predlaganim zakonom se zagotavljajo sredstva namenjena za
omilitev posledic škode nastale zaradi suše, pozebe in zaradi
neurij s točo v letošnjem letu.

razmere v posameznih delih slovenskega kmetijstva. Predlagana
sredstva za omilitev škode povzročene z naravnimi nesrečami
znašajo 11.150.000.000,00 tolarjev in se bodo morala zagotoviti
z prerazporeditvami oziroma z rebalansom v okviru letošnjega
proračuna in iz sredstev, ki jih bo potrebno rezervirati v proračunu
za leto 2002.

Prve ocene škode zaradi letošnjih naravnih nesreč kažejo na še
nekoliko večji obseg škode, kot smo jim bili priča lani. Hkrati pa so
se pri pravi predloga tega interventnega zakona do skrajnosti
upoštevale omejene proračunske možnosti v letošnjem proračunu
oziroma v proračunu za prihodnje leto, zato so predlagani
najmanjši možni zneski odškodnin. Upoštevati je potrebno tudi
nezavidljiv položaj kmetijstva, ki so ga že drugo leto zapored
prizadele naravne nesreče, ki se mora pospešeno pripravljati na
konkurenčni boj na skupnem tržišču, ki ni deležno sistematične
in dosledne kmetijske politike, ki je bilo prizadeto zaradi pretresov
na trgu zaradi izbruha kužnih bolezni v nekaterih evropskih
državah in ki je pod pritiskom vse višjih produkcijskih stroškov.

V interventnem zakonu se je namenila posebna pozornost omilitvi
negativnih posledic letošnjih naravnih nesreč pri tistih kmetih, ki
jim kmetijska dejavnost predstavljajo glavni ali celo edini vir
sredstev za preživljanje, ker so zaradi ujem najbolj ekonomsko,
gospodarsko, socialno oziroma celo eksistenčno ogroženi. Z
določbami, ki kmete v sorazmerju z nastalo škodo odvezujejo
plačila najemnine Skladu kmetijskih in zemljiških zemljišč RS,
plačila prispevkov za pokojninsko, zdravstveno in socialno
zavarovanje ter plačila davka od dohodka iz kmetijstva, se jim
tako nekoliko izboljšujejejo možnosti za preživetje na skupnem
kmetijskem trgu.

Prve ocene nastale škode kažejo, da so naravne ujme zajele
širše območje države. Podrobnejši opis škod po posameznih
območjih je razviden iz ocene stanja v zakonskem predlogu.
Upoštevati pa je potrebno, da bo edini kriterij za razdelitev
odškodnin delež izpada pridelka za vsakakega upravičenca
posebej. Natančne ocene škode bodo predočene državnemu
zboru v času obravnave tega zakona na sejah delovnih teles
oziroma na seji državnega zbora.

Predlagane določbe zakona zavezujejo upravičence k namenski
uporabi dodeljenih sredstev. Za namensko uporabo sredstev v
posamezni občini je izrecno odgovoren župan. Za zavarovanje
vračila namensko dodeljenih sredstev, vsled morebitne
nenamenske uporabe, je z zakonom predvidena obveznost izdaje
bianco akceptnega naloga ter akceptne izjave še pred nakazilom
sredstev za izvajanje sanacijskega programa. Namensko uporabo
sredstev po tem zakonu bo sprotno nadzirala državna komisija
za sanacijo.

Glede na dejstvo, da so letošnje obvezne proračunske rezerve
namenjene odpravi posledic naravnih in ostalih nesreč bistveno
prenizko načrtovane, je nujno potreben čimprejšnji sprejem tega
interventnega zakona, ki bo vsaj deloma omilil katastrofalne
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-PRILOGA:
..Povzetek preliminarnega pregleda škod zaradi naravnih ujm v kmetijstvu v letu 2001 (tabela)
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

JAVNIH

DOPOLNITVAH

FINANCAH

(ZJF-B)

- hitri postopek - EPA 291 - III
bo omogočilo državnemu zboru, da bo lahko obravnaval in
sprejel državni proračun za leto 2003, ki ga bo predložila
Vlada Republike Slovenije, sočasno s predlogom državnega
proračuna za leto 2002, saj sta oba proračuna medsebojno
povezana. Ker je državni proračun za leto 2002 v skladu z
ZJF in poslovnikom državnega zbora potrebno predložiti
državnemu zboru do 1. oktobra 2001, je potrebno predlagani
zakon sprejeti in uveljaviti čim prej.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA: 2001-1611-0157
Številka: 400-11/2000-2
Ljubljana, 06.09.2001
Vlada Republike Slovenije je na 39. seji dne 6.9.2001 določila
besedilo:

Hkrati Vlada Republike Slovenije umika iz zakonodajnega
postopka predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o javnih financah - prva obravnava, ki ga je poslala z
dopisom št. 400-11/2000-1 (EVA 2000-1611-0118) z dne
22.3.2001.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O JAVNIH FINANCAH,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s
predlogom, da ga Državni zbor Republike Slovenije obravnava
na 8. seji 25.9.2001.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o javnih financah - hitri postopek obravnava
po hitrem postopku, ker gre za izredne potrebe države.

- mag. Anton Rop, minister za finance,
- mag. Helena Kamnar, državna sekretarka v Ministrstvu za
finance,
- Petra Zemljič, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za finance.

Ker je potrebno, da se v Proračunskem memorandumu za
leta 2002 - 2005 začrtane prioritete vlade uresničijo s tem, da
se jih porazdeli v dvoletno proračunsko obdobje, mora biti
dana pravna podlaga, da vlada pripravi proračuna za dve
prihodnji leti. Sprejem predmetnega zakona daje zakonsko
podlago vladi, da predloži državnemu zboru tudi državni
proračun za leto, ki sledi prihodnjemu letu, s čimer je dana
pravna podlaga, da ga ta obravnava in sprejme. Samo tako se
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večletnega proračunskega načrtovanja, ki vključuje ocene
prihodkov in odhodkov na neki agregatni ravni, skupaj z
določitvijo zavezujočih specifičnih ciljev ter politik na vladi ali
celo v parlamentu. Najpogosteje se načrtovanje manifestira v
določanju zgornjih meja proračunske porabe na agregatni
ravni kot je, področje proračunske porabe ali glavni program.
V angleški literaturi so uporabljeni izrazi kot »spending limits«
ali »ceiling for expenditures«. Takšno načrtovanje poznajo na
Švedskem in v Veliki Britaniji;
več enoletnih proračunov, ki so pripravljeni in se tudi
sprejemajo kot podrobni letni proračuni. Glede na to, da se z
večjo časovno oddaljenostjo poveča tudi negotovost
proračunskih napovedi, je to potrebno upoštevati v ustreznem
povečevanju proračunske rezerve (budget margin) in pri
poenostavitvi tehnike priprave in sprejema proračunskega
rebalansa in sicer tako v vladni kot tudi parlamentarni
proceduri. Tak proračun poznajo na Madžarskem;
en večleten proračun. Tak proračun ima, ko je sprejet, stolpce
za odhodke, ki določajo obseg pravic porabe za naslednji
dve ali tri leta. Proračun je torej po obliki enak enoletnemu, po
vsebini pa je večleten. Daljši kot je horizont veljavnosti takega
proračuna, višja mora biti proračunska rezerva, ki se uporablja
kot amortizer za nepredvidene izdatke proračuna. Kljub
povečani rezervi, pa je potrebno predvideti, lahko tudi po
preteku določenega časa od sprejema, pripravo najmanj
enega ali več popravkov proračuna. Tehnika priprave in
sprejema popravkov proračuna mora biti poenostavljena in
hitra, tako v vladni kot v parlamentarni fazi. Takšne proračune
poznajo v nekaterih zveznih ameriških državah.

I. UVOD
1.

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA

Potreba po večletnem proračunskem načrtovanju države ter
stabilnem in predvidljivem javnem financiranju je privedla do tega,
da je potrebno tudi proračunsko financiranje Republike Slovenije
zagotoviti za več let. Prav tako je potrebno:
preprečiti stanje s katerim bi zmanjšali vpliv volitev na
oblikovanje proračuna in preprečili obdobje začasnega
financiranja v letu po volitvah v Državni zbor Republike
Slovenije (v nadaljevanju: državni zbor);
omogočiti Vladi Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada),
da v Proračunskem memorandumu začrtane prioritete tudi
uresniči s tem, da jih porazdeli v dve letno proračunsko obdobje
in
zagotoviti proračunskim uporabnikom, da svoje projekte in
programe, ki imajo večletno dimenzijo, pravočasno načrtujejo
in nemoteno izvedejo.
S tem namenom je vlada na seji, dne 12. julija 2001, na kateri je
obravnavala Proračunski memorandum, makrofiskalni scenarij
in proračunska izhodišča za leta 2002 - 2005 med drugim sprejela
odločitev, da pripravi predloga proračuna za leti 2002 in 2003.
Izhajajoč iz omenjene odločitve vlade, je cilj tega zakona
vzpostavitev zakonske podlage za predlaganje in sprejetje
proračuna za dve prihodnji leti in prilagoditev drugih, s to novo
okoliščino neposredno povezanih rešitev.

Izhajajoč iz opisanih razlogov ter upoštevaje mednarodne izkušnje
vlada predlaga, da se s tem zakonom sistemsko uredi pripravo,
predložitev in sprejemanje proračunov države za dve prihodnji
leti. Določbe glede sprejemanja proračunov v ničemer ne posegajo
v poslovnik Državnega zbora, ki v celoti ureja parlamentarno
fazo proračuna.

Veljavni zakon o javnih financah (Ur. I. RS št. 79/99 in 124/00; v
nadaljevanju: ZJF) med načeli proračunskega financiranja v 8.
odstavku 2. člena predvideva, da se proračun države in občin
sprejeme za eno leto, ki je enako koledarskemu. Tej rešitvi je
prilagojen celoten sistem priprave, predložitve ter sprejemanja
predloga proračuna, izvrševanja proračuna, poročanja o
izvrševanju proračuna in zunanjega revidiranja proračunske
porabe. Zato se s predlogom zakona predlaga, da lahko vlada
pripravi dva enoletna proračuna in ne dvoletnega proračuna.

2.

Koncept večletnega načrtovanja, ki je urejen v ZJF, že sedaj
vnaša večletno proračunsko dimenzijo, saj predvideva sprejem
Proračunskega memoranduma ter Načrta razvojih programov,
ki se pripravljata za štiri prihodnja leta. Poleg tega zakon o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za posamezno leto
omogoča neposrednim uporabnikom proračuna prevzemati
obveznosti za prihodnja leta v predpisanem obsegu. Proračunski
memorandum je strateški dokument države, ki vsebuje cilje vladne
ekonomske in javnofinančne politike ter ocene javnofinančnih
prejemkov in izdatkov, Načrt razvojih programov pa tretji del
proračuna, ki posebej prikazuje izdatke za investicije ter državne
pomoči, vendar ta dva dokumenta ne vsebujeta podrobne
razporeditve vseh izdatkov neposrednih uporabnikov državnega
proračuna po proračunskih postavkah, ki bi lahko bila podlaga za
izvrševanje proračuna. Navedeno pomanjkljivost bo odpravil
predlog zakona.

Vlada namerava predložiti državnemu zboru dva proračuna in
sicer za leto 2002 in za leto 2003, ki bosta temeljila na enem
Proračunskem memorandumu. Državni zbor naj bi pred 1.
januarjem 2002 sprejel proračuna za obe leti. Obravnavanje in
sprejemanje obeh proračunov bo potekalo po postopku, ki ga
predpisuje poslovnik državnega zbora, ki predvideva sprejemanje
vsakega proračuna posebej. Skupaj s proračunom za dve leti v
naprej bo obvezno potrebno pripraviti vse spremljajoče dokumente
iz 13. člena ZJF. Finančni načrti Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko zavarovanje
Slovenije, javnih skladov in agencij se predložijo samo, če
navedene inštitucije pripravijo svoje finančne načrte za dve
prihodnji leti.
Vlada naj bi v jeseni leta 2002, torej pred začetkom leta 2003,
državnemu zboru predložila spremembe proračuna za leto 2003.
Ta bi vključevale spremembe oziroma dopolnitve sprejetega
proračuna za leto 2003, ki so potrebne zaradi spremenjenih
makroekonomskih agregatov glede na predvidene in zaradi drugih
morebitnih sprememb. Za zagotovitev pravic porabe v ta namen,
se predlaga tudi povečan obseg sredstev na postavki splošne
proračunske rezervacije v proračunu, ki ga državni zbor sprejme
za dve leti vnaprej, kot je to dovoljeno za proračun prihodnjega
leta. Spremembe proračuna naj bi državni zbor sprejemal po
postopku, ki je predviden za rebalans, tako da bo le-ta sprejet
pred začetkom leta 2003. Ob tej priliki vlada predstavi državnemu

V nekaterih pravnih ureditvah drugih držav prav tako poznajo
večletno proračunsko načrtovanje. Razlike obstojijo predvsem
glede podrobnosti priprave proračunov prihodnjih let ter glede
stopnje omejevanja vlade pri pripravi proračunov prihodnjih let.
Tako ima večletno proračunsko načrtovanje oziroma večletni
proračun lahko obliko:
večletnega proračunskega napovedovanja, ki vključuje bolj
ali manj poglobljene ocene prihodkov in odhodkov. Ocene so
zgolj indikativne in služijo kot pripomoček pri pripravi letnega
poračuna;
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zboru tudi dopolnjene spremljajoče dokumente, če je to potrebno
ter finančni načrt Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Zavoda za pokojninsko zavarovanje Slovenije, javnih skladov in
agencij za leto 2003.

II. BESEDILO ČLENOV

Prav tako lahko vlada ob predložitvi sprememb proračuna predloži
tudi predlog državnega proračuna za leto 2004, tako, da se lahko
priprava in predložitev proračuna za leto, ki sledi prihodnjemu
letu, ponavlja vsako leto. V takem primeru bi se lahko v celoti
izognili institutu začasnega financiranja, hkrati pa preko sprememb
proračuna in rebalansa puščamo dovolj gibljivosti tudi za morebitne
spremembe, ki bi bile pogojene z različnimi, predvsem zunanjimi,
vzroki.

V 3. členu zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99 in 124/
00) se v prvem odstavku za 1. točko doda nova točka 1. a, ki se
glasi:

1. člen

»1. a Spremembe proračuna so akt o dopolnitvi in spremembi
sprejetega državnega proračuna pred začetkom leta, na katerega
se nanaša, ki ga Vlada posreduje v sprejem Državnemu zboru.«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

Predlog zakona vzpostavlja sistemsko rešitev, ki ne bo veljala
samo za leti 2002 in 2003, ampak tudi v bodoče. Pri čemer se
predlagana rešitev priprave, predložitve in sprejema predloga
proračuna za dve leti v naprej vzpostavlja kot možnost oziroma
pravica vlade, ne pa kot njena obveznost. Odločitev o pripravi in
predložitvi proračuna za dve leti bo vlada sprejela ob sprejemu
(sprememb) proračunskega memoranduma.

»(2) Ministrstvo, pristojno za finance, vodi seznam neposrednih
in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, ki
ga minister, pristojen za finance, po potrebi tudi izda.«
2. člen

Predlog zakona regulira pripravo in predložitev proračuna za
leto, ki sledi prihodnjemu letu -1.i. dvoletni proračun - samo za
nivo Republike Slovenije, ne pa tudi za občine, kjer do sedaj ni bilo
zaznati potrebe po taki rešitvi.

Za 13. členom se doda novi 13. a člen, ki se glasi:

V zakonu predlagana rešitev, to je predložitev in sprejem državnih
proračunov za dve prihodnji leti, ne posega v ustavno načelo
delitve oblasti oziroma v pravico državnega zbora, da na predlog
vlade sprejeme državni proračun. To pravico državni zbor ima,
odloča pa tudi o spremembah proračuna, ki ga lahko predloži
vlada, torej o bistvenih dopolnitvah sprejetega proračuna.

(1) Vlada lahko predloži Državnemu zboru predlog proračuna za
leto, ki sledi prihodnjemu letu, pri čemer mora predložiti:
1. dokumente iz prejšnjega člena, ki se nanašajo na ta proračun
in
2. predloge finančnih načrtov Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko zavarovanje
Slovenije, javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je
država, za leto, ki sledi prihodnjemu letu, če so ti pripravljeni.

"13. a člen

Poleg temeljnih rešitev v predlogu zakona, ki se nanašajo na
uzakonitev priprave in sprejetje državnega proračuna za leto, ki
sledi prihodnjemu letu, so v predlog zakona vključene tudi druge
rešitve, ki bodo omogočile nadaljnji razvoj sistema upravljanja z
javnofinančnimi izdatki in bolj gospodarno izvrševanje državnega
in občinskih proračunov v prihodnjih letih.Te določbe se nanašajo
na:
predlagane spremembe 61. člena ZJF omogočajo, da se v
enotni zakladniški sistem vključijo tudi posredni uporabniki
proračunov, ki jih bo določil minister, pristojen za finance,
lahko pa tudi občine, ki bodo to želele;
predlagana sprememba 68. člena ZJF jasneje pove, da
upravljanje z likvidnostjo v sistemu enotnega zakladniškega
računa pomeni medsebojna likvidnostna posojila med subjekti
vključenimi v sistem enotnega zakladniškega računa. Prihodki
oziroma odhodki, ki izhajajo iz upravljanja s sredstvi na
računih, vključenih v ta sistem, se odvisno od njihove finančne
pozicije razporedijo med pravne osebe, vključene v sistem;
širitev možnosti glede plasiranja prostih denarnih sredstev,
saj se po novem lahko plasirajo tudi v hranilnice (69. člen
ZJF) in
povečevanje obsega maksimalne likvidnostne zadolžitve
države oziroma občine (81. člen ZJF).

3.

(2) Če je proračun iz prejšnjega odstavka sprejet, lahko vlada
najkasneje do 1. oktobra prihodnjega leta predloži Državnemu
zboru spremembe proračuna, pri čemer mora predložiti:
1. dokumente iz prejšnjega člena, ki se nanašajo na spremembe
proračuna, če je to glede na obseg dopolnitev ali sprememb
proračuna potrebno in
2. predloge finančnih načrtov Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko zavarovanje
Slovenije, javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je
država, za prihodnje leto.
(3) Ob spremembah proračuna lahko Vlada v skladu s prvim
odstavkom tega člena predloži Državnemu zboru tudi predlog
proračuna za leto, ki sledi letu, za katero so pripravljene
spremembe proračuna.
3. člen
V 28. členu se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vlada mora določiti predlog proračuna oziroma sprememb
proračuna in ga predložiti Državnemu zboru do 1. oktobra
tekočega leta.
(2) Župan predloži predlog občinskega proračuna za prihodnje
leto občinskemu svetu v 30 dneh po predložitvi državnega
proračuna oziroma sprememb proračuna Državnemu zboru.

FINANČNE POSLEDICE ZAKONA

Sprejem zakona nima neposrednih finančnih posledic za državni
proračun.
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enotnega zakladniškega računa države, lahko minister, pristojen
za finance, od posrednih uporabnikov proračuna in občin,
vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa države,
najema in jim daje likvidnostna posojila pod pogoji, ki jih določi
zakon in drugimi pravili, ki jih določi minister, pristojen za finance.«

(3) Če se med pripravo predloga proračuna oziroma sprememb
proračuna bistveno spremenijo predpostavke gospodarskega
razvoja, usmeritve ekonomske in javnofinančne politike, obseg
in sestava proračuna, sprejme vlada ob predlogu državnega
proračuna oziroma sprememb proračuna tudi spremembe
proračunskega memoranduma.«

Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi:
"Prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi in stroški,
nastali v zvezi z zagotavljanjem likvidnosti v sistemu enotnega
zakladniškega računa države oziroma občin, so prihodek oziroma
odhodek državnega oziroma občinskih proračunov oziroma
pravnih oseb, vključenih v sistem enotnega zakladniškega
računa.«

4. člen
V 29. členu se doda se novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Državni zbor mora spremembe proračun sprejeti pred
začetkom leta, za katerega velja in sicer po postopku, ki velja za
rebalans proračuna.«

8. člen

5. člen

V 69. členu se za besedo »banke« doda beseda », hranilnice«.

V drugem odstavku 42. člena se na koncu pika spremeni v vejico
in doda besedilo:
»sredstva proračunske rezervacije v proračunu, ki je sprejet za
leto, ki sledi prihodnjemu letu, pa ne 2% navedenih prihodkov.«

9. člen
V 70. členu se na koncu naslova člena doda besedilo », ki niso
vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa«.
Za besedilom »občinskega proračuna,« se doda besedilo »ki
niso vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa,« in za
besedilom »denarna sredstva« se doda besedilo »na način in
pod pogoji, ki jih določi minister, pristojen za finance«.

6. člen
V 61. členu se v obeh stavkih za besedo »računa« doda beseda
»države«.
V drugem odstavku se črta pika in doda naslednje besedilo, ki se
glasi: », in ki sestavljajo sistem enotnega zakladniškega računa
občine.«.

10. člen

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»V sistem enotnega zakladniškega računa države oziroma občin
se na način in v rokih, ki jih določi minister, pristojen za finance,
vključijo tudi posredni uporabniki državnega oziroma občinskih
proračunov. Računi občine se lahko na predlog župana vključijo
v sistem enotnega zakladniškega računa države.«

V 81. členu se v tretjem odstavku številka 5 nadomesti s številko
8.
11. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

7. člen
V 68. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Iz prostih denarnih sredstev na računih, vključenih v sistem
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III. OBRAZLOŽITEV

Hkrati s spremembami proračuna vlada po potrebi predloži tudi:
spremembe proračunskega memoranduma;
dopolnjen program prodaje stvarnega in finančnega
premoženja;
dopolnjen predlog načrta delovnih mest;
dopolnjen predlog načrta nabav in
predloge finančnih načrtov Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko zavarovanje
Slovenije, javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je
država za prihodnje leto.

K 1. členu:
Zaradi predlaganega priprave in sprejema dveh enoletnih
proračunov hkrati, se vpeljuje novi institut, to je spremembe
proračuna. Spremembe proračuna so akt, ki ga vlada predlaga v
sprejem državnemu zboru za dopolnitev sprejetega proračuna
pred začetkom leta, na katerega se nanaša. Spremembe
proračuna niso rebalans proračuna, saj je slednji opredeljen kot
akt države oziroma občine, ki ga sprejeme državni zbor, s katerim
se korigira sprejeti proračun med proračunskim letom, za
katerega se proračun že izvršuje.

Spremembe proračuna mora državni zbor sprejeti po postopku,
ki velja za rebalans proračuna. Vlada meni, da je ta postopek
utemeljen, saj je predstavniško telo, to je državni zbor, proračun
že sprejel, ga torej obravnaval in o njem glasoval.

Veljavni 3. člen ZJF v drugem odstavku predvideva le spremembe
in dopolnitve seznama neposrednih in posrednih uporabnikov
državnega proračuna ob pripravi proračuna za posamezno leto,
kar ni ustrezno. Uporabniki proračunov namreč nastajajo in se
ukinjajo oziroma preoblikujejo neprestano, zato je za normalno
delovanje vseh povezanih sistemov, zlasti pa na področju
finančnega upravljanja, potrebno tekoče in ažurno spremljanje in
evidentiranje vseh teh sprememb. Zato se predlaga, da ministrstvo
za finance vodi seznam teh pravnih oseb in če je potrebno, ker
se je zgodilo toliko sprememb, ga minister tudi izda v Uradnem
listu Republike Slovenije. Prav tako se širi obseg tega seznama
na uporabnike občinskih proračunov, kar pa veljavna odredba o
določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in
občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 13/00) že vsebuje.

Poleg sprememb proračuna za naslednje proračunsko leto lahko
vlada ponovno predlaga Državnemu zboru proračun za leto, ki
sledi prihodnjemu letu, s čimer se zagotavlja kontinuirano
sprejemanje državnih proračunov za dve leti. Vendar se ta rešitev
predlaga kot pravica vlada, saj lahko vlada odloči, ali bo ta
inštrument uporabita, ali ne in sicer glede na makroekonomske
razmere v državi ali druge okoliščine, ki lahko v določenem letu
vplivajo na utemeljenost take odločitve.

K 2. do 4. členu:

Zakon ureja tudi situacijo, ko je vlada predlagala dva proračuna,
ki jih je državni zbor tudi sprejel, občina pa ostaja pri sprejemanju
enoletnih proračunov. V tem primeru mora župan predložiti
občinskemu svetu predlog občinskega proračun za prihodnje
ieto v roku 30 dni od predložitve sprememb državnega proračuna.

Zakon daje pravno podlago, da lahko vlada predloži državnemu
zboru tudi proračun za leto, ki sledi prihodnjemu letu.

K 5. členu:

V tem primeru mora vlada državnemu zboru hkrati s predlogom
proračuna predložiti tudi obrazložitev proračuna, program prodaje
državnega premoženja, predloge zakonov, ki so potrebni za
izvršitev predloga proračuna, ter predlog načrta delovnih mest in
predlog načrta nabav, kot jih predvideva zakon.

Predlagana rešitev omogoča, da se v proračunu, ki ga državni
zbor sprejme za leto, ki sledi prihodnjemu letu, zagotovi večji
obseg sredstev splošne proračunske rezervacije, kot je to
dovoljeno za proračun prihodnjega leta. Nerazporejene pravice
porabe na tej postavki namreč lahko služijo tudi kot vir dodatnih
pravic porabe za nepričakovane ali povečane izdatke zaradi
spremenjenih okoliščin, v primerjavi s tistimi pri pripravi proračuna.

Prav tako se lahko predložijo predlogi finančnih načrtov Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko
zavarovanje Slovenije, javnih skladov in agencij, katerih
ustanovitelj je država za leto, ki sledi prihodnjemu letu, če so jih
navedene pravne osebe pripravile. Našteti posredni uporabniki,
ki se praviloma financirajo s transferi iz proračuna, oziroma iz
lastnih javnofinančnih virov, lahko v skladu s tem zakonom
pripravijo in sprejmejo svoje finančne načrte za dve prihodnji leti.
236. člen zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za
finančni načrt ZPIZ-a to tudi predvideva. S to novostjo se krepi
stabilnost financiranja javnih skladov in javnih agencij v večletnem
obdobju ter se jim omogoča lažja izvedba postopkov javnega
naročanja in prevzemanja večletnih obveznosti, saj se lahko šteje,
da so sredstva v sprejetih finančnih načrtih, zagotovljena.

K 6. členu:
V Ministrstvu za finance poteka projekt postavitve integrirane
zakladnice, katerega cilj je zagotovitev optimalne ravni finančnega
upravljanja, kar pomeni izvrševanje proračuna ob čim nižjih
stroških financiranja in stroških transakcij. Ta ciij bo dosežen z
vzpostavitvijo modernega zakladniškega sistema, katerega element je tudi vzpostavitev sistema enotnega zakladniškega računa
države, odprtega pri Banki Slovenije, kot mehanizma izvrševanja
državnega proračuna. Ko se je pripravljal zakon o javnih financah,
je bil omenjeni projekt šele v začetni fazi, zato v besedilu veljavnega
zakona ni bilo možno predvideti dokončnih rešitev postavitve
enotnega zakladniškega računa države in opredeliti, kateri
proračunski uporabniki bodo vključeni v sistem, vendar se to s
predlogom zakona korigira.

Prav tako lahko vlada najkasneje do 1. oktobra prihodnjega leta
državnemu zboru predloži spremembe proračuna za leto, ki sledi
prihodnjemu letu. Ta bo vključeval spremembe oziroma dopolnitve
sprejetega proračuna za leto, ki sledi prihodnjemu letu, ki so
potrebne zaradi spremenjenih makroekonomskih agregatov glede
na predvidene in zaradi drugih morebitnih sprememb. Za
zagotovitev pravic porabe v ta namen, se predlaga tudi povečan
obseg sredstev na postavki splošne proračunske rezervacije v
proračunu, ki ga državni zbor sprejme za dve leti vnaprej, kot je
to dovoljeno za proračun prihodnjega leta.
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Predlagane spremembe 61. člena omogočajo postopno širitev
kroga subjektov, ki bodo vključeni v sistem enotnega
zakladniškega računa države oziroma občine, na posredne
uporabnike državnega in občinskih proračunov. V ta namen bo
minister za finance določil subjekte, ki se bodo vključili v sistem
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enotnega zakladniškega računa države oziroma v sistem
enotnega zakladniškega računa občine. Predvideva se, da bo
uporabljen kriterij obseg javnofinančnih sredstev, ki jih posredni
uporabnik proračuna pridobiva. Podana je tudi možnost, da se
lahko tudi računi občin, preko katerih se izvršuje občinski proračun,
na predlog župana vključijo v sistem enotnega zakladniškega
računa države, to je v skupno upravljanje ministrstva za finance
z likvidnimi sredstvi, tako za Republiko Slovenijo, kot za občine,
ki bodo to želele.

K 8. členu:
Širi se dovoljenje, da občine plasirajo denarna sredstva tudi v
hranilnice, saj so se v preteklih letih te finančno okrepile, predvsem
pa so podvržene enakemu nadzoru kot velja za poslovanje bank.

K 9. členu:
Predlagana dopolnitev člena vzpostavlja bolj zavezujočo ureditev
pogojev, pod katerimi so posredni uporabniki, ki niso vključeni v
sistem enotnega zakladniškega računa, dolžni ponujati Ministrstvu
za finance prosta denarna sredstva. Po zdajšnji dikciji so posredni
proračunski uporabniki dolžni pred deponiranjem zgolj "ponuditi"
prosta denarna sredstva, niso pa dolžni ta sredstva ponujati pod
pogoji in na način, kot jih predpiše minister za finance. To bo
spremenjena dikcija člena omogočila.

K 7. členu:
Predlagane spremembe po eni strani konkretizirajo pojem
upravljanja s sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega
zakladniškega računa in po drugi strani širijo krog uporabnikov
proračunov, ki jim minister pristojen za finance lahko daje
likvidnostna posojila oziroma od njih najema posojila. Pričakujemo,
da bodo tako doseženi optimalni učinki upravljanja z denarnimi
sredstvi širšega sektorja države.

K 10. členu:

Zakon prav tako širi pravne podlage, v katerih so določeni pogoji,
pod katerimi lahko minister pristojen za finance daje oziroma
najema takšna posojila - s sedaj specificiranega zakona, ki ureja
izvrševanje proračuna za posamezno leto, na katerikoli zakon,
ki bo uredil to področje oziroma na podzakonski predpis.

Zaradi spremenjene strukture proračunskih virov, ki jo
pričakujemo tudi v prihodnjih letih (predvsem koncesij in prihodkov
od prodaje finančnega premoženja), prihaja med letom do
neusklajenosti med prejemki in izdatki državnega proračuna. Zato
je smiselno zgornjo mejo likvidnostne zadolžitve v teku
izvrševanja proračuna, celo črtati. Vendar vlada predlaga
povečanje zgolj obsega maksimalne likvidnostne zadolžitve v
teku izvrševanja proračuna, kar bo omogočilo fleksibilnejše
upravljanje z likvidnostjo proračuna države. Likvidnostno
zadolževanje je v 3. členu ZJF definirano kot črpanje
kratkoročnega posojila oziroma izdaja kratkoročnega
vrednostnega papirja za financiranje začasnega primanjkljaja
denarnih sredstev, ki je posledica neusklajenega gibanja
prejemkov in izdatkov proračuna. Na koncu proračunskega leta
se v skladu s drugim odstavkom 90. člena ZJF obseg
likvidnostnega zadolževanja všteje v kvoto zadolževanja držav,
ki je določena s proračunom, tako, da predlagana rešitev ne
povzroča povečevanja dolga države v določenem letu glede na
preteklo leto.

Uzakonja se tudi način sorazmernega razporejanja prihodkov
oziroma odhodkov, ki izhajajo iz upravljanja s sredstvi na računih,
vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa. Ministrstvo
za finance bo namreč plasiralo sredstva na enotnem zakladniškem
računu, obresti, ki bodo pri tem nastale pa se bodo razporejale v
odvisnosti od finančnih pozicij (povprečnega stanja sredstev na
računih) med računi državnega oziroma občinskih proračunov
ter posrednih uporabnikov proračuna. V veljavnem ZJF je ta
razporeditev prihodkov oziroma odhodkov urejena v 61. členu.
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(2) Minister, pristojen za finance, izda seznam neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega proračuna. Seznam se
spremeni ali dopolni ob pripravi proračuna za posamezno leto.

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO
3. člen
(Pomen izrazov)

13. člen
(Predlog državnega in občinskega proračuna)

(1) Posamezni izrazi imajo po tem zakonu naslednji pomen:
1. proračun je akt države oziroma občine, s katerim so predvideni
prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države
oziroma občine za eno leto;
2. rebalans proračuna je akt države oziroma občine o
spremembi proračuna med proračunskim letom;
3. finančni načrt je akt neposrednega in posrednega uporabnika
proračuna, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
s katerim so predvideni njegovi prihodki in drugi prejemki ter
odhodki in drugi izdatki za eno leto;
4. dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so strategija
gospodarskega razvoja Slovenije, prostorski plani in razvojni
programi;
5. neposredni uporabniki so državni oziroma občinski organi ali
organizacije ter občinska uprava;
6. posredni uporabniki so javni skladi, javni zavodi in agencije,
katerih ustanovitelj je država oziroma občina;
7. prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe,
ki na podlagi pogodbe, sklenjene z neposrednim uporabnikom,
odločbe ali sklepa neposrednega uporabnika prejmejo
proračunska sredstva;
8. javni sektor so neposredni in posredni uporabniki, Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu
zavarovanja, javni gospodarski zavodi, javna podjetja in druge
pravne osebe, v katerih imajo država ali občine odločujoč
vpliv na upravljanje;
9. obvezne dajatve so vsi davčni prihodki in nedavčni prihodki,
ki so z zakoni in drugimi predpisi predpisani kot splošno
obvezni (npr. takse, pristojbine in denarne kazni);
10. prejemki so vsi prihodki, sredstva od prejetih vračil danih
posojil, sredstva od prodaje kapitalskih deležev in iz naslova
zadolževanja;
11. donacija je namenski neodplačni prihodek, ki ga domača ali
tuja pravna ali fizična oseba prispeva za določen namen (npr.
darilo, pomoč, volilo, denarna zapuščina);
12. izdatki so vsi odhodki, sredstva za dana posojila, sredstva
za nakup kapitalskih deležev in za odplačila glavnic dolga;
13. investicijski odhodki so odhodki za naložbe v povečanje in
ohranjanje stvarnega premoženja investitorja;
14. investicijski transferi so nepovratni odhodki, namenjeni za
investicije prejemnikov proračunskih sredstev (investitorjev);
15. državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države
oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in
mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni
za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih
enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev;
16. potrjen investicijski projekt je investicijski projekt, ki je potrjen
s sklepom investitorja in je pripravljen na podlagi predpisane
investicijske dokumentacije;
17. veljaven investicijski projekt je investicijski projekt, ki je
vključen v načrt razvojnih programov;
18. zadolževanje je črpanje posojila ali izdaja vrednostnih papirjev
za financiranje primanjkljaja in za odplačilo glavnic dolga in
19. likvidnostno zadolževanje je črpanje kratkoročnega posojila
oziroma izdaja kratkoročnega vrednostnega papirja za
financiranje začasnega primanjkljaja denarnih sredstev, ki je
posledica neusklajenega gibanja prejemkov in izdatkov
proračuna.

(1) Vlada predloži Državnemu zboru:
1. proračunski memorandum;
2. predlog državnega proračuna z obrazložitvami;
3. program prodaje državnega finančnega in stvarnega
premoženja za prihodnje leto, ki je potrebna zaradi
zagotavljanja prejemkov proračuna, z obrazložitvami;
4. predloge finančnih načrtov za prihodnje leto Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v
obveznem delu zavarovanja, javnih skladov in agencij,
katerih ustanovitelj je država, z obrazložitvami in
5. predloge zakonov, ki so potrebni za izvršitev predloga
državnega proračuna.
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(2) Župan predloži občinskemu svetu:
1. predlog občinskega proračuna z obrazložitvami;
2. program prodaje občinskega finančnega in stvarnega
premoženja za prihodnje leto, ki je potrebna zaradi
zagotavljanja prejemkov proračuna, z obrazložitvami;
3. predloge finančnih načrtov za prihodnje leto javnih skladov
in agencij, katerih ustanovitelj je občina, z obrazložitvami
in
4. predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev
predloga občinskega proračuna.
(3) Sestavni del obrazložitve predloga proračuna so načrti
delovnih mest in načrt nabav z obrazložitvami.
28. člen
(Predložitev predloga proračuna Državnemu zboru
oziroma občinskemu svetu)
(1) Minister, pristojen za finance, predloži predlog državnega
proračuna za prihodnje leto vladi do 15. septembra tekočega leta.
Vlada ga mora sprejeti in predložiti Državnemu zboru skupaj s
proračunskim memorandumom do 1. oktobra tekočega leta.
(2) Župan predloži predlog občinskega proračuna za prihodnje
leto občinskemu svetu v 30 dneh po predložitvi državnega
proračuna Državnemu zboru.
(3) Če se med pripravo predloga proračuna bistveno spremenijo
predpostavke gospodarskega razvoja, usmeritve ekonomske in
javnofinančne politike, obseg in sestava proračuna, sprejme vlada
ob predlogu državnega proračuna tudi spremembe
proračunskega memoranduma.
29. člen
(Sprejemanje proračuna)
(1) Državni zbor oziroma občinski svet mora sprejeti proračun v
roku, ki omogoča uveljavitev proračuna s 1. januarjem leta, za
katero se sprejema proračun.
(2) Postopke sprejemanja proračuna natančneje uredita Državni
zbor oziroma občinski svet s poslovnikom.
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(2) Iz prostih denarnih sredstev na računih državnega proračuna
lahko daje minister, pristojen za finance, likvidnostna posojila
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavodu za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, obema za obvezni
del zavarovanja, javnim skladom in agencijam, katerih ustanovitelj
je država, in sicer pod pogoji, ki jih določi zakon, ki ureja izvrševanje
proračuna za posamezno leto, in po pravilih, ki jih določi minister,
pristojen za finance.

42. člen
(Splošna proračunska rezervacija)
(1) V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov
vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska
rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
(2) Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena
sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi
proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske
rezervacije ne smejo presegati 0,5% prihodkov iz bilance
prihodkov in odhodkov.

69. člen
(Upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi občinskih
proračunov)
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta
denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in
državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti,
likvidnosti in donosnosti naložbe. O obliki naložbe odloča župan
skladno s predpisom ministra, pristojnega za finance.

(3) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča
vlada na predlog ministra, pristojnega za finance oziroma župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

70. člen
(Ponudba prostih denarnih sredstev posrednih
uporabnikov državnega oziroma občinskih
proračunov)

61. člen
(Sistem računov za izvrševanje državnega in
občinskih proračunov)
(1) Izvrševanje državnega proračuna se opravlja prek računov,
ki jih pri Banki Slovenije odpre minister, pristojen za finance, in ki
sestavljajo sistem enotnega zakladniškega računa. V sistem
enotnega zakladniškega računa sta s svojimi računi vključena
tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem
delu zavarovanja.

Ministrstvo, pristojno za finance, oziroma za finance pristojen
organ občinske uprave, lahko zahteva, da mu posredni uporabniki
državnega proračuna, oziroma posredni uporabniki občinskega
proračuna, pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri
bankah ali pred nalaganjem teh sredstev v vrednostne papirje
ponudijo denarna sredstva, če je to treba zaradi zagotavljanja
likvidnostnih sredstev na računih, vključenih v sistem enotnega
zakladniškega računa, oziroma za izvrševanje občinskega
proračuna.

(2) Izvrševanje občinskega proračuna se opravlja prek računov,
ki jih pri Banki Slovenije v soglasju z ministrstvom, pristojnim za
finance, odpre župan.

81. člen
(Zadolževanje države)

(3) Prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih
in stroški, nastali v zvezi z zagotavljanjem likvidnosti v sistemu
enotnega zakladniškega računa, so prihodek oziroma odhodek
državnega proračuna ali Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije.

(1) Država se lahko zadolžuje doma in v tujini v obsegu, ki ga
določa zakon.
(2) V obdobju začasnega financiranja se lahko država zadolži do
višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic državnega dolga v
tekočem proračunskem letu.

68. člen
(Upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi na računih,
vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa)

(3) Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko država
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega
sprejetega proračuna.

(1) S prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem
enotnega zakladniškega računa, upravlja minister, pristojen za
finance. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko
Slovenije in banke ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in
donosnosti naložbe. O obliki naložbe in načinu izbire banke odloča
minister, pristojen za finance.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA
S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI

1) Naslov predloga akta:

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

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih
financah - hitri postopek

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

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega

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

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«,
ki se nanašajo na predloženo gradivo: Sprejem zakona ni
pogojen s priključevanjem Republike Slovenije Evropski uniji
in ni predmet harmonizacije naše zakonodaje z evropsko.
b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče
obveznosti izpolnjene: Ne pride v poštev.
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: Ne pride v poštev.

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX.
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...):
Ne pride v poštev.
8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev: Ne pride v poštev.

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): Ne pride v
poštev.
b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES? Ne
pride v poštev.
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost:
Ne pride v poštev.
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Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:
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Podpis ministra oziroma
predstojnika organa:
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REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
Poslanska skupina
Slovenske nacionalne stranke
Zmago Jelinčič Plemeniti
Poslanec
Državnega zbora RS

Ljubljana, 3. septembra 2001

Na podlagi 208 člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije vlaga
podpisani poslanec predlog za sprejem

OBVEZNE

RAZLAGE

64. ČLENA ZAKONA O DAVKU OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB
(Uradni list RS, št. 72/93, 20/95, 34/96, 27/98 - Odločba ustavnega sodišča)
in sicer v povezavi z uveljavljanjem davčne olajšave zavezancev, ki pričnejo s
poslovanjem na novo na območjih, ki so s predpisi o spodbujanju razvoja
demografsko ogroženih območij določena, kot območja, za katere veljajo posebni
ukrepi

Razlogi za sprejem obvezne razlage:
Davčno olajšavo za davčne zavezance, ki so začeli s poslovanjem na novo na
demografsko ogroženih območjih je urejal 21. člen Zakona o davku od dobička
pravnih oseb ( Uradni list RS., št.48/90 in 32/91), ki je prenehal veljati dne 16.1.1994.
V novem Zakonu o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS.,
št.72/93,20/95,34/96,27/98-Odločba ustavnega sodišča) 64. člen določa, da lahko
davčni zavezanci, ki na dan uveljavitve tega zakona uveljavljajo davčno olajšavo po
21.členu zakona o davku od dobička pravnih oseb, to olajšavo uveljavljajo do poteka
dobe. V izvajanju navedenega 64. člena Zakona o davku od dobička pravnih oseb ( v
nadaljevanju: ZDDPO) se s strani davčnih organov in pravosodnih organov
uveljavljajo zelo različne rešitve, ki dejansko že pomenijo kršitev človekovih pravic in
temeljnih svoboščin (enakost pred zakonom, enako varstvo pravic) ter tudi povratno
veljavo pravnih aktov, ki posega v že pridobljene pravice.
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Ena od temeljnih predpostavk dobrega davčnega sistema je stabilnost davčnega
sistema, tako na področju čim manjšega spreminjanja pravnih aktov, kakor tudi na
področju izvajanja le-teh. Navedena stabilnost daje davčnim zavezancem gotovost
na področju njihovih davčnih obveznosti, kar posredno pomeni tudi večjo podjetniško
svobodo, ker so jim vnaprej jasna pravila opravljanja gospodarske dejavnosti. V
praktični izvedbi navedenega člena zakona pa se pojavlja prav nasprotna situacija,
saj davčne in sodne oblasti s svojimi odločbami povzročajo izredno negotovost pri
poravnavanju davčnih obveznosti.
Stališče davčnih organov ( ki so izražena v davčnih odločbah prvostopnih in
drugostopnih organov) je na področju uveljavljanja davčne olajšave za zavezance, ki
začnejo poslovati na demografsko ogroženih območjih naslednje: » Družba s
sedežem na demografsko ogroženem območju mora za uveljavitev davčnih olajšav
poslovati na novo le na demografsko ogroženem območju .«. Stališče sodnih
organov pa je, da po 64. členu ZDDPO niso pomembni pogoji za pridobitev davčne
olajšave temveč zgolj okoliščina ali je davčni zavezanec že začel koristiti olajšavo ali
ne.
Po mnenju predlagatelja te obvezne razlage se prvotni namen zakonodajalca
bistveno razlikuje od stališč organov, ki izvajajo ZDDPO in sicer iz naslednjih
razlogov:
V 2. členu zakona o davku od dobička pravnih oseb ( Uradni list R S.št. 48/90 in
32/91 ) je določeno, da je zavezanec za davek pravna oseba , ki dosega dobiček z
opravljanjem dejavnosti in ima sedež na območju Republike Slovenije ( rezident
Republike Slovenije ). Davčni zavezanec je v skladu s 4.členom tega zakona tudi
pravna oseba, ki nima sedeža na območju Republike Slovenije in sicer za dobiček, ki
ga doseže z opravljanjem dejavnosti na območju Republike Slovenije ( nerezident
Republike Slovenije ).
Zakon je torej v II. Poglavju » Davčni zavezanci« opredelil zavezancem tudi davčni
obseg, saj so davčni rezidenti Republike Slovenije bili zavezanci po tako
imenovanem » svetovnem dohodku » ( doseganje dobička z opravljanjem
dejavnosti doma in v tujini ) ter davčni nerezidenti po tako imenovanem »
slovenskem viru » ( če dosegajo dobiček na območju Republike Slovenije ). To je
tudi obrazloženo v Predlogu za izdajo zakona o davku od dobička pravnih oseb z
osnutkom zakona ( ESA 173, Poročevalec Skupščine RS. Št.21/16.11.1990 ) in sicer
v poglavju III. Temeljna načela in predlagane rešitve, točka 2.
Zakon o davku od dobička pravnih oseb je v 21. in 24.a členu določil davčne olajšave
davčnim zavezancem, ki začnejo s poslovanjem na novo, pri čemer je davčne
zavezance razdelil v tri skupine in kot kriterij razlikovanja določil kraj, kjer davčni
zavezanec prične s poslovanjem
Tako je v prvem odstavku 21.člena določil, da se davčnem zavezancem, ki začnejo
s poslovanjem na novo, plačilo obračunanega davka zniža:
za prvo leto poslovanja - za 100%
za drugo leto poslovanja - za 66%
za tretje leto poslovanja - za 33%
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V drugem odstavku 21.člena je določil, da se davčnim zavezancem, ki pričnejo s
poslovanjem na novo na območjih, ki so s predpisi o spodbujanju razvoja
demografsko ogroženih območjih določena kot območja, za katere veljajo posebni
ukrepi, plačilo obračunanega davka zniža:
za prva tri leta poslovanja - za 100%
za četrto leto poslovanja - za 50%
za peto leto poslovanja - za 25%
V 24. a členu pa je bilo določeno, da so davčni zavezanci, ki poslujejo v prostih
conah, v prvih petih letih poslovanja oproščeni plačevanja davka od dobička, za del
dobička, ki ga dosežejo z izvozom blaga in storitev.
Z navedenimi zakonskimi določili je bila uvedena davčna olajšava za zavezance, ki
pričnejo s poslovanjem na novo, ki je v davčni teoriji poznana pod imenom » davčne
počitnice« ( v angleški terminologiji : »Tax Holidays« ). Tovrstna davčna olajšava je
praviloma uvedena v državah v razvoju oz. v državah v gospodarski tranziciji, z
namenom fiskalnega spodbujanja gospodarske aktivnosti v prvem obdobju
poslovanja.
Avtorja David Holland in Richard J Vann to davčno olajšavo opredeljujeta na
naslednji način: »Ta davčna olajšava ( Davčne počitnice ) je pogosto uporabljena v
državah v razvoju in v državah v tranziciji. Olajšava je namenjena novim davčnim
zavezancem in ni namenjena obstoječim dejavnostim. S to olajšavo so v določenem
časovnem obdobju novi davčni zavezanci izvzeti iz davčnega bremena davka na
dohodek«. ( Income Tax Incetives for Investment; Tax Law Design and Drafting,
IMF 1998, str.990; Editor: Victor Thuronyi ).
Ista avtorja navajata ( ibidem, str.986,987 ): » Z davčnimi olajšavami se skuša tudi
nadomestiti slabosti, s katerimi se srečujejo investitorji, kot na primer slaba
infrastruktura...«.
Jack M. Mintz pa navedeno davčno olajšavo opredeli: » Splošna oblika davčne
olajšave, ki jo najdemo v skoraj polovico razvijajočih se držav je »Tax Holiday«, ki
omogoča novim podjetjem, da delujejo določeno število let, pred plačilom davka na
dobiček podjetij.« ( Corporate Tax Holidays and Investment, The VVorld Bank
Economic Review, Januar 1990, str.81).

Iz davčne teorije in primerjalne davčne prakse je splošno znano, da je pri
uveljavljanju te davčne olajšave vrsta težav, zato je za uveljavitev te olajšave
praviloma uveljavljena vrsta omejitev. Tudi zakon o davku od dobička pravnih oseb
jasno in izrecno predpisuje te omejitve. V predzadnjem odstavku 21. člena je
izrecno predpisano, da se za novoustanovljene zavezance ne štejejo tisti, ki so
nastali zaradi statusnih sprememb, pa tudi ne tisti, ki so spremenili dejavnost, sedež,
lastnika ali ime Nadalje zakon jasno opredeljuje v tretjem odstavku 21.člena, da se
novoustanovljenim davčnim zavezancem na demografsko ogroženih območjih začne
šteti časovni limit uveljavljanja olajšave šele s poslovnim letom, za katero davčni
zavezanec izkaže dobiček. Pri določanju akontacij za novoustanovljene davčne
zavezance je 29.člen zakona o davku od dobička pravnih oseb določal, da se lahko
upoštevajo davčne olajšave iz 21.člena zakona, kar pomeni, da se je lahko
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akontacija zmanjševala za ustrezen odstotek, odvisno od tega, katero leto od
začetka poslovanja teče v mesecu, za katerega se je akontacija plačevala. Posebne
zakonske omejitve pa so veljale za zavezance, ki so poslovali v prostih conah,
saj so bili oproščeni plačevanja davka za določeno število let in le za dobičke
dosežene z izvozom ( prodaja blaga in storitev na domačem trgu je bila urejena
in obdavčena z drugimi splošnimi določili zakona ).
Nameni zakonodajalca in predlagatelja zakona so razvidni ob sprejemanju zakona in
so zapisani v poglavju III: Temeljna načela in predlagane rešitve, točka 5: »> Davčne
olajšave se predlagajo v smeri spodbujanja gospodarske aktivnosti in pomoči v
prvem obdobju poslovanja , zaposlovanja doslej nezaposlenih oseb, ter krepitvi
finančnih institucij, ki so nujne za stabilnost gospodarjenja.« , ter v Obrazložitvi k
osnutku zakona, poglavje 5: » davčni zavezanci, ki so na novo začeli s poslovanjem,
prvo leto ne plačujejo davka, v naslednjih letih se jim obveznost proporcionalno
povečuje, tako da postanejo polni davčni zavezanci šele v četrtem letu poslovanja.
Za zavezance, ki začnejo s poslovanjem na demografsko ogroženih območjih v
Republiki Sloveniji, ki so določena s posebnim zakonom pa je ta olajšava še
ugodnejša.« ( Poročevalec, št.21 / 16.11.1990).
Navedena obrazložitev potrjuje, da je predlagatelj zakona poznal vse prednosti in
slabosti tovrstnih olajšav, saj je predlagal vrsto pogojev za njeno uveljavljanje, z
ugodnejšo davčno olajšavo za novoustanovljene davčne zavezance na demografsko
ogroženih območjih pa je predvsem želel nadomestiti vrsto slabših pogojev (
demografskih in infrastrukturnih ) za nove zavezance s sedežem na teh področjih.
Menimo, da nikakor ni moč razlagati določil zakona, ki urejajo pogoje za nove davčne
zavezance, s sedežem na demografsko ogroženih območjih v smislu določil, ki jih
zakonodajalec uveljavi za davčne olajšave za tako imenovane » ekonomske cone
». Te davčne olajšave so tipično dodeljene zavezancem, ki poslujejo le v ekonomski
coni in ponavadi le za dohodke, dosežene na tujih trgih. Olajšave za zavezance, ki
poslujejo v ekonomskih conah torej odstopajo od osnovnega davčnega načela
obsega obdavčevanja, ki velja za davčne rezidente, saj izvzemajo iz » svetovnega
dohodka » dohodke, dosežene v tujini. Z zakonom so bile uveljavljene tudi take
olajšave po 24.a členu zakona, za zavezance v prostih conah pa je veljala tudi druga
ne-davčna zakonodaja ( npr. zakonodaja s področja pogojev poslovanja v prostih
conah ). Davčni organ, ki pri uveljavljanju davčne olajšave za demografsko
ogrožena območja priznava le poslovanje na teh območjih, dejansko s svojimi
odločitvami, mimo zakona,ustvarja iz teh območij ekonomske cone in jim
dodeljuje olajšave le v kolikor so vsi dohodki doseženi s poslovanjem znotraj
teh območij. Tako izvajanje davčne zakonodaje pa ruši temeljne principe, na
katerih sloni davčni predpis in to je : davčni zavezanec rezident je obdavčen po
principu svetovnega dohodka.

Od 1.1.1994 se je v Republiki Sloveniji začel uporabljati novi ZDDPO , ki pa v
64.členu določa, da davčni zavezanci, ki na dan uveljavitve tega zakona uveljavljajo
davčno olajšavo po 21. in 24.a členu starega zakona, lahko to olajšavo uveljavljajo
do poteka dobe.
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Vlada Republike Slovenije, ki je na 51 .seji dne 26.oktobra 1993 določila besedilo
Predloga zakona o davku od dobička pravnih oseb - EPA 395 - Prva obravnava, je v
obrazložitvi med drugim zapisala:
» Na področju davčnih olajšav predlagamo naslednje rešitve:
z uveljavitvijo večletnega prenosa izgub predlagamo ukinitev davčne olajšave za
davčne zavezance, ki začnejo s poslovanjem na novo, saj je ta davčna olajšava v
sedaj veljavnem zakonu nadomeščala na novo predlagano rešitev. Davčnim
zavezancem, ki še niso izkoristili davčno olajšavo za začetek poslovanja se
tudi po uveljavitvi tega zakona davčna olajšava prizna - do izteka - po sedaj
veljavnih določbah;« ( Poročevalec, št.36/1993, z dne 5.11.1993).
Stališče sodnih oblasti, da imajo pravico do uveljavljanja teh davčnih olajšav le tisti
davčni zavezanci, ki so ob uveljavitvi zakona davčno olajšavo za demografsko
ogrožena območja uveljavljali in jo le oni lahko uveljavljajo do poteka dobe. Za
uporabo 64. člena ZDDPO, po stališču sodnih oblasti, glede demografsko ogroženih
območjih pravno niso relevantne okoliščine v zvezi z sedežem davčnega zavezanca
in z območjem opravljanja dejavnosti. Po njihovem stališču je osnovni kriterij po 64.
členu ZDDPO že začeto uveljavljanje davčne olajšave . Tako stališče ima za
posledico povratno veljavo pravnega akta s posegom na že pridobljene pravice.
Davčni predpis namreč temelji na načelu ( ki je določeno tudi v ZDDPO), da je
fiskalno leto enako koledarskemu letu ter na načelu samo obdavčitve, ki pomeni,
da v določenem roku po končanem fiskalnem letu mora davčni zavezanec sam
obračunati in plačati dokončno davčno obveznost ( po sedaj veljavnih predpisih mora
davčni zavezanec to storiti do konca marca tekočega leta za preteklo fiskalno leto).
Ob uveljavitvi novega ZDDPO in 64. člena tega zakona so bili davčni zavezanci v
različnih položajih:
npr. davčni zavezanec, ki je bil registriran na »normalnih območjih », je lahko v
preteklem letu ali v letu uveljavitve zakona izkazoval izgubo in posledično ( davčna
osnova je bila negativna) ni koristil olajšavo za npr. drugo leto poslovanja in 66%
manjšo davčno obveznost. Po stališču sodnih oblasti je izgubil pravico olajšave v
naslednjem (zadnjem tretjem letu) letu, ker ob uveljavitvi zakona ni uveljavljal davčno
olajšavo, ki bi jo lahko uveljavljal do poteka dobe.
npr.davčni zavezanec, ki je bil registriran na demografsko ogroženem območju in je
ob uveljavitvi novega zakona izkazoval izgubo za vsa leta od ustanovitve. Takemu
davčnemu zavezancu se je po določbah 21. člena zakona o davku od dobička
pravnih oseb štetje let z davčnimi olajšavami začelo s prvim letom, ko je izkazal
pozitivno davčno osnovo. Po stališču davčnih oblasti tak davčni zavezanec ni
upravičen do olajšav, saj se ob uveljavitvi 64. člena štetje še ni začelo ( čeprav je
zakon dodelil 5 letno davčno olajšavo).
Ponovno poudarjamo, da taka stališča pomenijo povratno uveljavitev zakona s
posegom na že pridobljene pravice davčnih zavezancev, ob tem pa smo prepričani,
da to ni bil namen zakonodajalca.
4. Iz vsega prej navedenega izhaja, da ZDDPO vsem davčnim zavezancem, ki so ob
uveljavitvi 64. člena zakona izpolnjevali pogoje in okoliščine iz 21. člena Zakona o
davku od dobička pravnih oseb ne ukinja teh davčnih olajšav temveč jim daje
možnost, da jih izkoristijo do konca predpisane dobe in v skladu s pogoji, ki so tudi
bili v predpisani z temi določbami.
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Davčni organ pa pri svoji opredelitvi pogojev za uveljavitev davčne olajšave za nove
davčne zavezance na demografsko ogroženih območjih uporablja analogijo, ki velja
pri uveljavljanju tovrstnih davčnih olajšav v » ekonomskih conah » , kar pa je bilo
določeno s 24.a členom zakona o davku od dobička pravnih oseb. Ob tem davčno
organ spregleda temeljne principe na katerih sloni davčni predpis pri opredelitvi
davčnega zavezanca in opredelitvi davčnega dosega ( davčni rezident- svetovni
dohodek).
Sodni organ pa pri svoji opredelitvi spregleda davčni princip opredelitve fiskalnega
leta, ki je od januarja do decembra ter tako poseže tudi na že pridobljene zakonske
pravice do določenih davčnih olajšav.
Kot predlagatelj želim precizirati navedeno določbo zakona, ob upoštevanju njenega
prvotnega namena, kar pa je, dodelitev davčnih olajšav novim davčnim
zavezancem, z upoštevanjem temeljnih davčnih principov. Hkrati pa ne želim
spreminjati oziroma dopolnjevati jasnih zakonskih določb ali koncepta zakona, ki pa
so žal s prakso davčnih in sodnih oblasti dobile popolnoma drug namen ( v škodo
davčnih zavezancev), ki ni v skladu z namenom zakonodajalca.

Glede na navedeno predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da sprejme
besedilo predloga za sprejem

OBVEZNE RAZLAGE
64. člena Zakona o davku od dobička pravnih oseb:
»Davčni zavezanci, ki na dan uveljavitve zakona izpolnjujejo pogoje zaradi
katerih bi imeli pravico do uveljavljanja davčne olajšave po 21. in 24. a členu
zakona o davku od dobička pravnih oseb, lahko to olajšavo uveljavljajo do
poteka dobe.«

Zmago Jelinčič Plemeniti, l.r.
Vodja Poslanske skupine SNS
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