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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 :
davčna številka :
TRR
:

5022924
21881677
01100-8450000512

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

Uredništvo Poročevalca

Umik

PODPISOV K PREDLOGU ZA ZAČETEK

POSTOPKA ZA SPREMEMBO USTAVE

REPURLIKE SLOVENIJE
- EPA 377 - III
REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR

Spodaj podpisani poslanci tako umikajo podpis pod zaporedno
številko:

Poslanska skupina
Slovenske nacionalne stranke

1.
2.
3.
4.

Državni zbor RS
Poslanska skupina SNS

Ocenjujejo, da je z umikom podpisov, predlog za začetek
postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije postal
brezpredmeten in se je s tem odprla možnost zainteresiranim
poslancem, da pristopijo k novi pobudi za začetek postopka
za spremembo Ustave Republike Slovenije s predmetno
materijo.

Ljubljana, 22. maj 2003
Zadeva: Umik podpisov k predlogu za začetek postopka
za spremembo Ustave RS - EPA 377 - III
Podpisani poslanci Slovenske nacionalne stranke umikajo
dane podpise k predlogu za začetek postopka za spremembo
Ustave Republike Slovenije EPA 377 - III, objavljenem v
Poročevalcu št. 100/01, z dne 22.12.2001.

30. maj 2003

Sonja Areh Lavrič
Zmago Jelinčič Plemeniti
Bogdan Barovič
Sašo Peče

Zmago Jelinčič pl.,
Sašo Peče,
Bogdan Barovič,
Sonja Areh Lavrič,
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I.r.
I.r.
I.r.
I.r

BELEŽKE
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH

ZAKONA 0 IZVRŠEVANJU PRORAČUNA

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2003

IN 2004 (ZIPRS0304-A)
- nujni postopek - EPA 859 - III

VLADA 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:

EVA:
2003-1611-0064
Številka: 400-20/2001-5
Ljubljana, 22.05.2003
Vlada Republike Slovenije je na 22. redni seji dne 22.5.2003
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA LETI 2003 IN 2004,

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 v Ministrstvu za finance.

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

Mirko Bandeii Ir
GENERALNI SEKRETAR
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
IZVRŠEVANJU PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2003 in 2004 EVA: 2003-1611-0064

UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 je Državni zbor
Republike Slovenije (v nadaljevanju: državni zbor) že sprejel skupaj z obema proračunoma.
Ker je Vlada Republike Slovenije določila predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije
za letošnje leto, je potrebno tudi ta zakon prilagoditi spremembam v proračunu, ki so
predvidene z rebalansom, saj bi sicer med obema dokumentoma obstajalo neskladje. Glede na
pravno naravo državnega proračuna je uveljavitev zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije neposredni pogoj za uveljavitev tako proračuna kot tudi rebalansa proračuna.
Sprememba zakona je potrebna, ker vsebuje rešitve, ki so neposredno povezane z načinom
zagotavljanja pravic porabe v rebalansu proračuna, zniževanjem proračunskih izdatkov
oziroma racionalno porabo proračunskih sredstev in financiranjem izdatkov proračuna.

2.

Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga zakona

Predlog zakona ne uzakonja posebnih načel ali temeljnih proračunskih principov, saj so ta
opredeljena v 2. členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02). Le-tem predlog zakona tudi sledi.
Osnovni cilj zakona je uzakoniti rešitve, ki bodo omogočile tekoče in nemoteno izvrševanje
sprejetega rebalansa proračuna. Prav tako se z zakonskimi rešitvami želi uresničiti še druge
makroekonomske in javnofinančne cilje Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlade). V
povezavi z vključevanjem Slovenije v Evropsko unijo ter v postopku priprave rebalansa
proračuna je vlada preučila številne predloge, ki naj prispevajo k zniževanju inflacije,
racionalizaciji porabe proračunskih sredstev ter nadgraditvi sistema upravljanja z
javnofinančnimi izdatki. Različne določbe predlaganega zakona imajo različen značaj: prva
skupina določb odpravlja pomanjkljivo zakonsko ureditev; druga skupina določb je
neposredno vezana na sam rebalans ali pa predstavlja podlago za pripravo proračuna
prihodnjega leta; zadnja skupina določb pa je sistemskega pomena. Te določbe bodo, ko bodo
ustrezno preverjene še v praksi, kot nove sistemske določbe prenesene tudi v zakon o javnih
financah, zakon o javnih naročilih in zakon o koncesijah, ki jih pripravlja Ministrstvo za
finance.

\
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Na podlagi navedenega so cilji zakona naslednji:
1. uzakonitev določenih rešitev, ki so neposredno povezane z načinom zagotavljanja
sredstev v rebalansu poračuna ali načinom financiranja (zadolževanja) proračuna in
zahtevajo zakonsko urejanje,
2. uzakonitev nekaterih ukrepov, ki bodo prispevali k znižanju inflacije,
3. gospodarnejša poraba proračunskega denarja,
4. povečanje gibljivosti v postopkih izvrševanju proračuna,
5. nadgraditev sistema upravljanja z javnofinančnimi izdatki in s proračunom,
6. zagotoviti pogoje za vstop v Evropsko unijo in
7. zakonska ureditev vprašanja, na katerega je opozorilo Ustavno sodišče Republike
Slovenije.
ad 1.

Rešitve, povezane z načinom zagotavljanja sredstev v rebalansu poračuna in
zadolževanje države

Pomembnejše zakonske rešitve, ki so neposredno povezane z načinom zagotavljanja sredstev
v rebalansu poračuna ter zahtevajo zakonsko urejanje, se nanašajo na naslednje določbe.
V 2. členu se pri namenskih prihodkih proračuna ukinja en in na novo vzpostavljata dva
namenska prihodka. Prihodki iz naslova ostanka denarnih sredstev Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet po njeni ukinitvi se ne bodo obravnavali več kot namenski, pač
pa dobijo ta značaj prihodki pristojbin za veterinarsko spričevalo, veterinarsko potrdilo ter
veterinarski pregled, ki bodo vplačani v letu 2003 in presegajo višino 1.580,000.000 tolarjev.
Ti se uporabijo za preventivno zdravstveno varstvo živali ter ukrepe v veterini. Kot namenski
prihodki se bodo obravnavali tudi prihodki od obresti na sredstva donacij iz naslova
predpristopne pomoči Evropske unije, ki se skladno s podpisanimi finančnimi memorandumi
uporabijo na način kot ga določi donator.
V 3. členu se v izogib različnemu razumevanju v praksi določa, daje po sprejemu rebalansa
proračuna osnova za prerazporejanje pravic porabe sprejeti rebalans. Omejitve
prerazporejanje se torej začnejo šteti znova in na podlagi nove osnove.
Zmanjšuje se obseg proračunske rezerve s 3.2000,000.000 SIT na 2.100,000.000 in se za
razliko poveča proračunska rezervacija, katere namen je po ZJF širši.
Povečan obseg zadolževanja države na 230.519,213.000 SIT je neposredno povezan z
rebalansom in bo omogočil tudi financiranje povečanega proračunskega primanjkljaja.
Povečuje se znesek zadolževanja javnega sektorja na nivoju države na 150 mlrd SIT, s čimer
se predvsem javnim podjetjem omogoča, da financirajo svoje investicije tudi z
zadolževanjem, kar bo ugodno vplivalo na gospodarsko rast.
Ker so prihodki v predlogu rebalansa proračuna konzervativno načrtovani, se v 2le. členu
daje pravna podlaga, da se med prihodke proračuna Republike Slovenije za leto 2004 vključi
tudi del prihodkov od davka na dodano vrednost, ki bodo vplačani v proračun do vključno 31.
decembra 2003 in sicer v obsegu, ki presega načrtovan obseg vseh prihodkov proračuna leta
2003 in niso uporabljeni v skladu s 1. točko prvega odstavka 21 a. člena tega zakona za plačila
ZIPZ-u ali za obresti. Na ta način bomo omilili težave prihodnjega proračunskega leta, vezane
na izpad dela proračunskih virov zaradi vstopa v EU.

30. maj 2003
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ad 2

Zniževanje inflacije

Če se želi Slovenija še naprej uspešno prilagajati spreminjajočim se gospodarskim razmeram
v svetu v prid vseh državljanov, mora spremeniti obstoječi mehanizem usklajevanja plač,
pokojnin in socialnih prejemkov ter s tem poskrbeti za večjo prilagodljivost in obvladljivost
javnih financ. Vlada želi prispevati k nižji inflaciji tako, da bi na novo določila mehanizem
usklajevanja plač v javnem sektoiju, pokojnin in socialnih prejemkov, ter temeljno obrestno
mero. Gibanje plač in transferov naj bi prispevalo k večji zaposlenosti, saj je nizka rast plač
osnova za nizko inflacijo in višjo gospodarsko rast na srednji in dolgi rok. V dosedanjih
razmerah sistem avtomatičnega usklajevanja plač z inflacijo namreč zaviralno deluje na
konkurenčnost gospodarstva ter ima druge negativne posledice na gospodarstvo (asimetrično
prilagajanje relativnih cen) in njegovo rast. V končni fazi takšen sistem povzroča zmanjšanje
zaposlenosti, saj je ob fiskalnih omejitvah le tako možno zmanjšati izdatke na eni strani v
korist višjega obsega izdatkov za plače na drugi strani. Način usklajevanja plač v javnem
sektoiju bi zato moral upoštevati splošno makroekonomsko okolje, dovoljevati delno
nevtralizacijo gospodarskih ciklov in naj bi v naslednjih letih potekal v odvisnosti od
ekonomske in fiskalne moči države. Poleg tega avtomatično usklajevanje plač izgublja svoj
namen v razmerah nizke inflacijske stopnje.
V sklop ukrepov, ki naj prispeva k zniževanju inflacije in so vključeni v predlog tega zakona,
ker jih ni smotrno urejati drugje, spada nova postavitev režima usklajevanja pogodbenih
obveznosti, ki jih sklepajo pravne osebe javnega sektoija. Pri tem pa uskladitev plač in
socialnih prejemkov prepuščamo socialnemu dialogu med vlado in sindikati, režim
usklajevanja pa se bo dogovoril do obravnave Sprememb proračuna Republike Slovenije za
leto 2004 na vladi.
V 31 a. členu se določa prepoved valorizacije denarnih obveznosti v pogodbah, ki jih za
obdobje do enega leta sklepajo osebe javnega prava. 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. Kadar so
pogodbe sklenjene za obdobje, daljše od enega leta, se lahko na način kot ga določi minister
za finance in praviloma z aneksom k pogodbi, dogovorijo višji zneski.

ad 3

Gospodarnejša poraba proračunskega denarja

K zniževanju izdatkov državnega proračuna in širših javnih financ bo prispevala uresničitev
naslednjih določb:
V 7. členu se daje pravna podlaga za izdajo dveh uredb vlade, ki bosta za organe državne
uprave enotno uredile postopke oddaje naročil male vrednosti ter skupne postopke oddaje
javnih naročil. Obe uredbi naj bi prispevali k racionalizaciji nabav za potrebe organov
državne uprave.
V novem 21c. členu se ureja enoten način zagotavljanja sredstev vsem posrednim
proračunskim uporabnikom, ki izvajajo javno službo, javno gospodarsko službo ali dejavnost
v javnem interesu in preprečuje, da bi te pravne osebe pridobile sredstva v trenutku, ko jih še
ne bi potrebovale. Zakon določa, da pristojni neposredni uporabniki v pogodbi oziroma z
enostranskim aktom določijo dinamiko izplačil tekočih transferov navedenim pravnim
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osebam tako, da te prejmejo sredstva za plače dan pred izplačilom plač. Sredstva za blago in
storitve pa prejmejo največ dvakrat mesečno in sicer za plačilo obveznosti, nastalih v
preteklem obdobju. Ta ureditev pomeni Ureditev pomeni izboljšanje
likvidnostnega
upravljanja proračuna in predstavlja korak naprej v razvoju enotnega zakladniškega sistema
države.
V 16. členu se predlaga črtanje določbe, kije omogočala določanje plače po 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) na delovnih mestih predstojnikov organov v
sestavi in vladnih služb, ki skladno z zakonom o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02)
nadaljujejo z delom kot uradniki.

ad 4

Povečanje gibljivosti v postopkih izvrševanja proračuna

Povečanje gibljivosti pri izvrševanju proračuna bo mogoče doseči na sledeč način:
V 3. členu se ponovno omogoča Vrhovnemu sodišču za sodišča, Senatu za prekrške za
sodnike za prekrške ter Ministrstvu za notranje zadeve za upravne enote, da lahko odločajo o
prerazporeditvah med neposrednimi proračunskimi uporabniki iz njihove pristojnosti, ki
pomenijo prenos pravic porabe znotraj istega podprograma. Taka ureditev je bila že
vzpostavljena v letu 2001.
S 5. členom se omogoča Ministrstvu za finance, da lahko samostojno in brez omejitev izvaja
prerazporeditve znotraj finančnega načrta tega ministrstva in organov v njegovi sestavi, ki so
potrebne za servisiranje javnega dolga.
V 8. členu se znižuje obseg prevzemanja obveznosti v breme proračuna prihodnjega leta z 80
% na 60%. Predlagani ukrep naj bi povečal možnost strukturnih sprememb proračuna v letu
2004, ki bodo potrebne glede na rezultat pogajanj z EU.
V novem 21 a. členu se vzpostavlja rešitev, ki bo preprečila nastanek neplačanih obveznosti in
njihov prenos v prihodnje leto zaradi morebitnih povečanih zakonskih obveznosti. Plačila
povečanih obveznosti do ZPIZ in obresti se bodo lahko izvajala tudi nad višino pravic porabe,
zagotovljenih v proračunu. Sredstva za pokrivanje obveznosti naj bi se zagotovila iz večjih
prihodkov proračuna, kot so bili načrtovani ali z dodatnim zadolževanjem države. V primeru
financiranja omenjenih obveznosti z dodatnim zadolževanjem države se bo lahko za ta znesek
povečal tudi s proračunom določen primankljaj proračuna. Zadolževanje za ta namen bo
mogoče samo v okviru fiskalnega stabilizatoija kot ga opredeljuje ta zakon.

ad 5

Nadgraditev sistema upravljanja z javnoflnančnimi izdatki in s proračunom

Zgoraj predstavljene novosti bodo pomenile tudi napredek na področju upravljanja z
javnofinančnimi izdatki in s proračunom. Nekatere bodo ustrezno povzete v zakonu o javnih
financah, zakonu o javnih naročilih ali v zakonu o koncesijah. Naj omenimo samo skupna
javna naročila, režim zagotavljana sredstev javnim zavodom ter možnost povečevanja
proračunskega primanjkljaja za tekoče plačevanje obveznosti države do ZPIZ-a in obresti.
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Tukaj je potrebno omeniti še 21b. člen, ki odpira prostor za zasebna vlaganja v javno
infrastrukturo in na tak način omogoča nadomestitev proračunskih sredstev za investicijske
izdatke z zasebnimi viri. Za zasebna vlaganja v javno infrastrukturo morajo biti v pogodbi z
zasebnim investitoijem izpolnjeni naslednji pogoji: (i) opredeljeno mora biti, da preide
lastninska pravica na javni infrastrukturi na državo in (ii) zagotovljeno mora biti nemoteno
izvajanje javne službe oziroma javne gospodarske službe v oziroma s to infrastrukturo in (iii)
dogovorjeno mora biti, 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%. Za izbor
zasebnega investitorja se smiselno 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, ki
dodelitev koncesije dopušča. Ta določba velja tudi za občine. Pogodba med državo in
zasebnim investitoijem ima lahko različne pravnoformalne oblike in posledice (finančni
lizing, koncesije, poslovni najem ipd).
21č. člen daje pravno podlago za ureditev nalog ter pravic in obveznosti ministrstev, drugih
državnih organov ter prejemnikov proračunskih sredstev v postopkih načrtovanja in porabe
sredstev iz Evropske unije. Podzakonski predpis vlade bo dorekel konkretne naloge, ki jih
bodo državni organi morali izvajati v okviru funkcij, ki jih za porabo sredstev tako strukturnih
kot tudi kohezijskega sklada predvideva evropska zakonodaja oziroma jih bo potrebno
izvajati, da bo zagotovljena pravilna poraba teh sredstev.

ad 6

Zagotovitev pogojev za vstop v Evropsko unijo

V drugem odstavku 8. člena se postavlja izjema, ki naj zagotovi pospešeno izvajanje
prioritetnih projektov na slovenski južni meji. Tako se določa, da lahko Servis skupnih služb
vlade za izgradnjo južne meje v letu 2003 sklene pogodbe do višine 10.200,000.000 SIT v
breme proračuna leta 2004. S spremembami proračuna za leto 2004 bodo temu državnemu
organu zagotovljena vsa sredstva, potrebna za plačilo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v
letu 2004, predvsem iz naslova izpogajanih dodatnih EU sredstev za vzpostavitev
Schengenske meje.

ad 7

Zakonska ureditev vprašanja na katerega je opozorilo Ustavno sodišče Republike
Slovenije

V 15. členu se uzakonja rešitev na katero je napotilo Ustavno sodišče Republike Slovenije, ki
je 6. marca 2003 odločilo, daje določba 8. točke prvega odstavka 27. člena Zakona o davku
na dodano vrednost v neskladju z ustavo v delu, v katerem občinam odvzema njihov lastni
prihodek brez nadomestnega vira. V skladu s to odločitvijo je odločilo, da do odprave
ugotovljene neskladnosti pripada občinam od davka na dodano \Tednost, plačanega pri
prometu nezazidanega stavbnega zemljišča tisti del davka, ki bi ji pripadal v primeru
obdavčitve prometa tega zemljišča z davkom na promet nepremičnin. Pri tem je Ustavno
sodišče naložilo Državnemu zboru, da odpravi ugotovljeno neskladnost do 1. oktobra 2003. V
zvezi z izvrševanjem te ustavne določbe ugotavljamo, da bi jo bilo mogoče v celoti uveljaviti
le z uvedbo novega načina financiranja občin (z novim zakonom o financiranju občin), vendar
je nerealno pričakovati, da bi bil ta zakon lahko v Državnem zboru sprejet do 1. oktobra 2003.
Hkrati ugotavljamo, da ni v nobenem predpisu določen jasen postopek in način, kako bodo
posamezne občine pridobile sredstva v skladu z odločbo Ustavnega sodišča. Za premostitev
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nastale situacije predlagamo, da se v zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
izvrševanju proračuna za leto 2003 in 2004 uvrsti poseben člen, ki bo uredil opisano
problematiko in zagotovil občinam nespremenjene finančne vire.

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 pa 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

Z uveljavitvijo tega zakona se bo uveljavil rebalans državnega proračuna za leto 2003, s čimer
bodo nastale finančne posledice, kijih prinaša rebalans proračuna:
V tisoč Sit
Skupni proračunski prihodki
1.366.629.225
1.437.144.754
Skupni proračunski odhodki
Proračunski primanjkljaj
70.515.529
Obseg zadolževanja države
230.519.213
Vsi ukrepi, ki bodo pripomogli k gospodarnejši uporabi proračunskih sredstev in so zajeti v
tem zakonu in nekaterih vladnih sklepih, so že vključeni v rebalans proračuna.
Z zakonom se na novo 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.
«
5.

Zagotovitev sredstev za izvajanje predloga zakona v državnem proračunu
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Za izvajanje tega zakona so zagotovljena sredstva v državnem proračunu oziroma rebalansu
proračuna. Predlog zakona ima finančne posledice, ki so skladne s predlogom rebalansa
državnega proračuna za leto 2003.

6.

Druge posledice, ki jih bo imel predlog sprejema zakona

Predlagatelj zakona načrtuje, da bo zakon pomembno prispeval k brzdanju inflacije in
posledično k uspešni vključitvi v EU in EMR2 ter prispeval k stabilizaciji javno finančnih
razmer.

7.

Obrazložitev razloga za obravnavo predloga zakona po nujnem postopku

Predlog zakona se predlaga v sprejem po nujnem postopku, ker 164. člen Poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določa, da se za obravnavo in sprejem zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije uporabljajo določbe o obravnavi zakona po
nujnem postopku. To je potrebno zato, ker je ta zakon potrebno obravnavati hkrati s
predlogom rebalansa državnega proračuna za leto 2003, saj omogoča njegovo uveljavitev in
posledično izvrševanje, poleg tega pa so vsebinske rešitve med zakonom in rebalansom tesno
povezane. Zato je zakon potrebno sprejeti takoj po sprejemu predloga rebalansa proračuna za
leto 2003 po nujnem postopku.

I. BESEDILO ČLENOV:

1.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

V zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 (Uradni list RS,
št. 118/02) se v 13. točki 2. člena na koncu pika nadomesti z besedo »in« in doda 14. točka, ki
se glasi:
»14. javna infrastruktura so objekti in omrežja, ki služijo za izvajanje javnih služb ali javnih
gospodarskih služb in so v lasti države oziroma občine, če ni z zakonom drugače določeno.«.
2. člen
(1) V prvem odstavku 7. člena se:
1. 14. točka se črta;
2. v 18. točki na koncu pika nadomesti z besedo »ter« in dodata novi 19. in 20. točka, ki se
glasita:
»19. prihodki pristojbin za veterinarsko spričevalo, veterinarsko potrdilo ter veterinarski
pregled, ki so bili vplačani v letu 2003 in presegajo višino 1.580,000.000 tolaijev, ki se
uporabijo za zagotavljanje preventivnega zdravstvenega varstva živali ter ukrepov v
veterini in
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20. prihodki obresti na sredstva donacij iz naslova predpristopne pomoči Evropske unije,
ki se uporabijo na način kot ga določi donator in predpiše minister, pristojen za finance.«.
(2) Drugi odstavek se črta.
3. člen
V prvem odstavku 11. člena se na koncu doda stavek, ki se glasi: »V enakem obsegu lahko
odločajo tudi predlagatelji finančnih načrtov pravosodnih neposrednih uporabnikov ter
upravnih enot o prerazporeditvah pravic porabe med neposrednimi proračunskimi uporabniki
iz njihove pristojnosti, katere so znotraj podprograma.«.
4. člen
Za 12. členom se doda novi 12a. člen, ki se glasi:
»12a. člen
*
Po uveljavitvi rebalansa proračuna je osnova za prerazporejanje pravic porabe sprejeti
rebalans proračuna in evidentiranje obsega prerazporejanja se šteje na novo.«.
5. člen
(1) V 13. členu se doda novi prvi odstavek, ki se glasi:
»(l)Ministrstvo, pristojno za finance, lahko samostojno in brez omejitev po 10., 11. in 12.
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) Sedanji prvi odstavek postane drugi.
6. člen
Za 13. členom se v naslovu podpoglavja 3.4. na koncu doda besedilo: »in druge posebnosti
izvrševanja proračuna«.
7. člen
V 15. členu se dodata sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»(7) Ne glede na določbo 125. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in
102/00-popr.) morajo organi državne uprave pri oddaji naročil male vrednosti ravnati v skladu
z uredbo vlade, ki ureja postopek oddaje naročil male vrednosti.
(8) Državni upravni organi morajo za nabave blaga in storitev, ki so skupne vsem in jih določi
vlada, izvesti skupne postopke oddaje javnih naročil. Vlada izda uredbo s katero uredi
izvedbo postopkov oddaje skupnih javnih naročil za potrebe upravnih organov.«.
8. člen
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(1) V tretjem odstavku 16. člena se v obeh primerih številka 80 spremeni v 60.
(2) V petem odstavku se za besedo »obveznosti« doda besedilo »za leto 2004 v višini 80%
obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavki proračuna za leto 2004,«.
(3) Doda se Šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena lahko Servis skupnih služb vlade na
proračunski postavki 1094 - Ureditev bodoče zunanje meje EU v letu 2003 sklene pogodbe,
ki zapadejo v plačilo v letu 2004, do višine 10.200,000.000 tolaijev.«.
9. člen
19. člen se črta.
10. člen
Za 21. členom se dodajo 21a., 21b., 21.c., 21Č. in 2 ld. člen, ki se glasijo:
<
»21 a. člen
(Pokrivanje obveznosti do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in obresti)
(1) Obveznosti na postavki 6396 - Dodatne obveznosti do ZPIZ in na postavkah obresti
domačega in tujega zadolževanja, ki presegajo predvidene pravice porabe zagotovljene v
rebalansu proračuna, se plačujejo tudi nad to višino. Sredstva za pokrivanje obveznosti se
zagotovijo:
1. iz večjih prihodkov rebalansa proračuna, kot so bili načrtovani in/ali
2. z dodatnim zadolževanjem države v skladu s četrtim odstavkom 24. člena tega zakona.
(2) Za znesek povečane realizacije odhodkov rebalansa proračuna iz prejšnjega odstavka se
poveča finančni načrt Ministrstva za finance in skupni obseg odhodkov proračuna, v primeru
iz 2. točke prejšnjega odstavka pa tudi z rebalansom proračuna določen primankljaj rebalansa
proračuna.
21b. člen
(Zasebna vlaganja v javno infrastrukturo)
(1) Ne glede na določbe drugih zakonov 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). 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 investitoijem opredeljeno, da:
1. praviloma preide lastninska pravica na javni infrastrukturi na državo, če ni z zakonom
drugače določeno;
2. mora zasebni investitor omogočiti nemoteno izvajanje javne službe oziroma javne
gospodarske službe s to infrastrukturo in
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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, 39/00 in 102/00-popr.) za več kot 15%.
(3)Za izbor zasebnega investitoija se smiselno 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.
(4) Podrobnejša navodila za izvedbo tega člena predpiše minister, pristojen za finance.
21c. 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.
21č. člen
(Ureditev porabe sredstev Evropske unije v Republiki Slovenije)
Vlada na predlog ministra, pristojnega za finance in ministrice, pristojne za strukturno
politiko in regionalni razvoj, izda uredbo s katero določi podrobne naloge ter pravice in
obveznosti državnih organov in prejemnikov proračunskih sredstev v postopkih načrtovanja
in porabe sredstev-Evropske unije v Republiki Sloveniji.
2 ld. člen
(Prihodki proračuna Republike Slovenije za leto 2004)
Ne glede na določbe 6. člena tega zakona se prihodki od davka na dodano vrednost, vplačani
v proračun v obsegu, ki presega načrtovan obseg vseh prihodkov rebalansa proračuna
Republike Slovenije leta 2003 in niso uporabljeni na način iz 1. točke prvega odstavka 21 a.
člena tega zakona, štejejo kot prihodki proračuna Republike Slovenije za leto 2004.«.
11. člen
V drugem odstavku
»2.100,000.000«.

22.

člena

se

številka

»3.200,000.000« nadomesti

s

številko

12. člen
(1) V prvem odstavku 24. člena se številka »214.545,121.000« nadomesti s številko
»230.519,213.000«.
(2) V četrtem odstavku se na koncu prvega stavka črta pika in doda besedilo: », in če so
izpolnjeni pogoji iz 2. točke prvega odstavka 21a. člena tega zakona (fiskalni stabilizator).«.
V drugem stavku se za besedo »naslova« doda besedilo »po sprejetem rebalansu proračuna«.
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13. člen
V prvem odstavku
»150.000,000.000«.

27.

člena se številka »110.000,000.000« nadomesti

s številko

14. člen
Za 28. členom se v naslovu 6. poglavja na koncu doda besedilo »TER ZAGOTAVLJENJE
DODATNIH PRIHODKOV OBČINAM«.
15. člen
Za 29. členom se dodata 29a. in 29b. člen, ki se glasita:
»29a. 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 (Uradni list RS, št.
80/94,45/97 - odločba US, 56/98, 59/99 - odločba US, 61/99 - odločba US in 89/99 - odločba
US) 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.
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(7) Delež davka, ki v skladu z merili iz prvega odstavka tega člena pripada občinam iz tretjega
odstavka tega člena za obdobje od 28. marca 2003 do uveljavitve tega zakona, se določi na
podlagi zahtevkov, ki jih občine v roku 15 dni od uveljavitve tega zakona naslovijo na
ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevki morajo vsebovati katastrske podatke o
nezazidanem stavbnem zemljišču, ki je bilo predmet prodaje, podatke, ki omogočajo
identifikacijo prodajalca, datum opravljenega prometa ter podatke o ceni. Na podlagi prejetih
zahtevkov in z upoštevanjem podatkov Davčne uprave Republike Slovenije, ministrstvo,
pristojno za finance obvesti občine iz tretjega odstavka tega člena o zneskih davka, ki jim
pripada v skladu s tem členom in nakaže sredstva v roku 45 dni po uveljavitvi tega zakona.
(8) Vlada izda predpis o izvajanju tega člena, predvsem glede obveznosti prijave prodaje
nezazidanega stavbnega zemljišča in objavi seznam občin iz tretjega odstavka tega člena v
Uradnem listu Republike Slovenije.
29b. člen
(Zasebna vlaganja v javno infrastrukturo na ravni občine)
(1) Določba 21b. člena tega zakona smiselno velja tudi za občine.
(2) Poleg pogojev iz drugega odstavka 21b. člena morajo biti v pogodbi z zasebnim
investitorjem finančne obveznosti občine dogovorjene tako, da obseg sredstev za plačilo
pogodbenih obveznosti ne presega 2% načrtovanih prihodkov v sprejetem proračunu tekočega
leta.«.
16. člen
V drugem odstavku 31. člena se za besedilom »8. člena ZDDO« naredi pika in preostalo
besedilo, ki sledi, črta.
17. člen
Za 31. členom se doda novo poglavje z 3la. členom, ki se glasi:
"7a. USKLAJEVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI
31 a. člen
(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.«.

2. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
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18. člen
(Financiranje ekološke in tehnološke sanacije Nafte Lendava)
V letu 2003 in 2004 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.
19. člen
(Razveljavitev 24. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju)
Z dnem uveljavitve tega zakona se razveljavi 24. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/2000, 81/2000, 124/2000, 109/2001, 108/2002 in
110/2002).
20. člen
(Prenos pravic porabe na neposrednega uporabnika, pristojnega za regionalni razvoj)
S 1. julijem 2003 se neporabljene pravice porabe ter prevzete obveznosti na proračunskih
postavkah pri Ministrstvu za gospodarstvo, na katerih ima pooblastilo za razpolaganje
ministrica, pristojna za strukturno politiko in regionalni razvoj, prenesejo na neposrednega
uporabnika, pristojnega za regionalni razvoj, skladno z zakonom, ki ureja spodbujanje
skladnega regionalnega razvoja, pri katerem se v ta namen odprejo ustrezne proračunske
postavke.
21. člen
(Posebnosti razpolaganja z državnim premoženjem)
(1) Oddaja nepremičnega premoženja države v najem je dovoljena tudi po metodi neposredne
pogodbe, 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.
22. člen
(1) Za pogodbe, ki so sklenjene do uveljavitve tega zakona, ali ki so sklenjene na podlagi
postopkov oddaje javnih naročil, ki so se pričeli do uveljavitve tega zakona in so v nasprotju s
tretjim odstavkom 16. člena ali 31 a. členom zakona, se uporablja pravo, veljavno pred
uveljavitvijo tega zakona.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka morajo pristojni neposredni uporabniki urediti
obveznosti 21c. člena v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona.
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(3) Vlada mora v roku 60 dni od uveljavitve tega zakona izdati uredbi iz sedmega in osmega
odstavka 15. člena zakona. Do takrat se uporablja pravo, veljavno pred uveljavitvijo tega
zakona.
(4) Vlada mora v 6 mesecih od uveljavitve tega zakona izdati uredbo iz 21č. člena zakona.
(5) Vlada mora v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona izdati uredbo iz 29a. člena zakona.
(6) Minister, pristojen za finance, mora izdati predpis iz:
1. 2 lb. čle na zakona v roku 60 dni po uveljavitvi tega zakona in
2. 31 a. člena zakona v roku 14 dni po uveljavitvi tega zakona.
23. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

II. OBRAZLOŽITEV:

K 1. členu:;
V tem členu se postavlja definicija javne infrastrukture za potrebe tega zakona. To so objekti
in omrežji!, ki služijo za izvajanje javnih služb in javnih gospodarskih služb in so v lasti
države oziroma občine, če ni z zakonom drugače določeno.
Zakon se: zgleduje po 20. točki 2. člena Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/20-02), kjer je podana najbolj splošna definicija javne infrastrukture. Ta sicer uporablja
pojem gospodarska javna infrastruktura in nejavna infrastruktura, vendar je definicija dovolj
široka, da lahko v njenem okviru umestimo tudi slednjo. Gospodarska javna infrastruktura so
omrežja, neposredno namenjena izvajanju gospodarskih javnih služb s področja prometa,
energetike, komunalnega gospodarstva, upravljanja z vodami in gospodaijenja z drugimi
vrstami naravnega bogastva ali varstva okolja in druga omrežja in objekte v javni rabi. Med
slednjo lahko umestimo infrastrukturo na področju javnih služb, pri čemer Zakon o
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) že uvaja ta pojem.
K 2. členu:
V tem členu se na novo urejajo določena vprašanja, vezana na namenske prihodke proračuna
in sicer na naslednji način.
Prihodki iz naslova ostanka denarnih sredstev Agencije Republike Slovenije za plačilni
promet po njeni ukinitvi se ne obravnavajo več kot namenski. Kljub temu se v letu 2003
sredstva za realizacijo projekta v investicije EZS in GKZ zagotavljajo v proračunu na
proračunski postavki, ki se financira iz rednih proračunskih sredstev in bodo tudi v prihodnjih
letih zagotovljena v višini, ki bo potrebna za realizacijo projekta.
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V novi 19. točki se prihodki pristojbin za veterinarsko spričevalo, veterinarsko potrdilo ter
veterinarski pregled, ki so bili vplačani v letu 2003 in presegajo višino 1.580,000.000 tolaijev,
uporabijo za podpiranje in preventivno zdravstveno varstvo živali ter ukrepe v veterini.
Poleg tega se predlaga, da se kot namenski prihodki obravnavajo v proračunu tudi prihodki
obresti na sredstva donacij iz naslova predpristopne pomoči Evropske unije, ki se uporabijo
na način kot ga določi donator in uredi minister za finance.
K 3. členu:
V tem členu se omogoča Vrhovnemu sodišču za sodišča, Senatu za prekrške za sodnike za
prekrške ter Ministrstvu za notranje zadeve za upravne enote, da lahko odločajo o
prerazporeditvah med neposrednimi proračunskimi uporabniki iz njihove pristojnosti, ki
pomenijo prenos pravic porabe znotraj istega podprograma. Veljavna določba tega namreč ne
omogoča. S to rešitvijo se omogoča navedenim organom, da lahko svoje koordinativne
pristojnosti na področju finančnega poslovanja in upravljanja državnih organov, ki so jim
podrejeni, tudi v praksi učinkovito izvajajo. S tem se vzpostavlja tudi večja fleksibilnost pri
izvrševanju proračuna.
K 4. členu:
S tem členom se eksplicitno in v izogib različnim razumevanjem v praksi doloma, da je po
sprejemu rebalansa proračuna osnova za prerazporejanje pravic porabe sprejeti rebalans
proračuna. Omejitve prerazporejanja se torej začnejo šteti znova in na podlagi nove osnove.
K 5. 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 10., 11. in 12.
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.
K 6. členu:
Določba je redakcijske narave.
K 7. členu:
V tem členu se do ureditve s spremembo zakona o javnih naročilih daje pravna podlaga za
izdajo dveh uredb vlade, ki bosta za organe državne uprave enotno uredili postopke oddaje
naročil male vrednosti ter skupne postopke oddaje javnih naročil. Obe uredbi naj bi prispevali
k racionalizaciji nabav za potrebe organov državne uprave in povečali učinkovitost porabe
proračunskega denarja.
K 8. členu:
V tretjem odstavku 16. člena se znižuje obseg predobremenitev v breme proračuna
prihodnjega leta, ki jih lahko neposredni uporabniki državnega proračuna prevzamejo v
letošnjem letu na račun prihodnjega. Gre za znižanje iz 80 % na 60%. S tem ukrepom se želi
ohraniti večji delež prostih pravic porabe proračuna prihodnjega leta za morebitno
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prestrukturiranje izdatkov proračuna v Spremembah proračuna za leto 2004, ki bo potrebno
zaradi vključevanja Slovenije v EU oziroma v finančne tokove z evropskim poračunom.
Zgoraj uvedeno znižanje ne bo veljalo za prevzemanje obveznosti iz naslova investicijskih
transferov drugim ravnem države.
Prav tako se v zakonu postavlja izjema za prioritetne projekte na slovenski južni meji. Tako se
določa, da lahko Servis skupnih služb vlade na proračunski postavki 1094 - Ureditev bodoče
zunanje meje EU v letui 2003 sklene pogodbe do višine 10.200,000.000 SIT in sicer v breme
proračuna prihodnjega leta. S spremembami proračuna za leto 2004 bodo temu državnemu
organu zagotovljena vsa sredstva, potrebna za plačilo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v
letu 2004.
K 9. členu:
19. člen osnovnega zakona ni več potreben, ker je bilo pri pripravi rebalansa proračuna
zagotovljeno, da se bodo tekom letošnjega leta sredstva iz splošne proračunske rezervacije
lahko razporejala v skladu s splošnimi pravili iz 42. člena ZJF.
K 10. členu:
V 21 a. členu se vzpostavlja nova rešitev, ki se bo uporabila, če v proračunu s
prerazporeditvami pravic porabe ne bo mogoče zagotoviti dovolj sredstev za plačilo določenih
t.i. zakonskih obveznosti. Določba bo omogočila, da se bodo plačila povečanih obveznosti na
postavki 6396 - Dodatne obveznosti do ZPIZ in na postavkah obresti za plačilo obveznosti iz
naslova zadolževanja lahko izvajala tudi nad višino pravic porabe zagotovljenih v proračunu,
vendar samo v primeru, da se bodo sredstva za pokrivanje obveznosti zagotovila iz večjih
prihodkov proračuna, kot so bili načrtovani ali z dodatnim zadolževanjem države. V obeh
primerih se za znesek povečane realizacije iz prejšnjega odstavka poveča finančni načrt
Ministrstva za finance in skupni obseg izdatkov proračuna. V primeru financiranja omenjenih
obveznosti z dodatnim zadolževanjem države (v okviru fiskalnega stabilizatorja) se laliko za
ta znesek poveča tudi s proračunom določen primankljaj proračuna.
V 2lb. členu 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. Ta obliika vlaganj ima lahko glede na svojo vsebino različno pravno
naravo ter temelj. Gre lahko za (navaden) finančni leasing ali pa za sklenitev koncesijske
pogodbe po modelu javnozasebnega partnerstva (Public - Pri vate Partnership) po sistemu
BTO ali BOT, kadar je izgradnja povezana z izvajanjem javne 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.
Tako se tukaj določa, da se ne gledle 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
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infrastrukturo iz prejšnjega odstavka morajo biti v pogodbi z zasebnim investitorjem
zagotovljeni naslednji pogoji: (1) opredeljeno, da preide lastninska pravica na javni
irifrastrukturi 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 nasprolju 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 podrobneje uredil minister za finance.
V novem 21c. členu 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 tramferov 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.
21č. 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.
2ld. členu je določeno, da se med prihodke proračuna Republike Slovenije za leto 2004
vključi tudi del prihodkov od davka na dodano vrednost, ki so vplačani v proračun do
vključno 31. decembra 2003 in sicer v obsegu, ki presega načrtovan obseg vseh prihodkov
proračuna leta 2003 in ni uporabljen v skladu s 1. točko prvega odstavka 21a. člena tega
zakona. Ta rešitev je potrebna zato, ker so prihodki proračuna konzervativno načrtovani, s
predlagano rešitvijo pa se omogoča, da bi se morebitni, v skladu s 1. točko prvega odstavka
21. a člena ne uporabljeni prihodki, šteli kot prihodki prihodnjega leta in tako ne bi služili za
zniževanje deficita letošnjega ampak prihodnjega leta.
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K 11. členu:
Določba pomeni zmanjševanje obsega proračunske rezerve iz 3.200,000.000 SIT na
2.100,000.000. Ureditev je neposredno povezana s pripravljenim rebalansom proračuna in bo
omogočila njegovo izvedbo. Rezerva se zmanjšuje, ker se na podlagi izkušenj iz preteklih let
ocenjuje, da v letošnjem letu tudi ob naravnih nesrečah večjega obsega ne bo mogoče porabiti
zneska v višini 3,2 mlrd, sredstva za izvedbo veljavnih zakonov pa so v celoti zagotovljena.
K 12. členu:
V zakonu povečan obseg zadolževanja države je neposredno povezan z rebalansom proračuna
in bo omogočil njegovo izvedbo.
S spremembo v četrtem odstavku se omogoča, da se fiskalni stabilizator uporabi ne samo za
nadomestitev izpada prihodkov proračuna, ampak tudi v primeru povečanih odhodkov
proračuna, vendar samo za morebitne višje zakonske obveznosti, ki jih v tem trenutku ni
mogoče natančno predvideti. Tako se omogoča, da ga vlada uporabi fiskalni stabilizator tudi
za financiranje povečanih obveznosti na postavki 6396 - Dodatne obveznosti do ZPIZ in na
postavkah obresti, ki se plačujejo čez višino pravic porabe, določenih v proračunu, če se
sredstva za pokrivanje obveznosti zagotovijo z dodatnim zadolževanjem. S spremembo se bo
prav tako zagotovilo, da se bo inštrument fiskalnega stabilizatoija tudi formalno-pravno v
zakonu tako poimenoval.
K 13. členu:
Povečuje se znesek zadolževanja javnega sektorja na nivoju države, s čimer se predvsem
javnim podjetjem omogoča, da financirajo svoje investicije z zadolževanjem. Ob izračunu
kvote, ki je bila uvrščena v do sedaj veljavni zakon o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije v višini 100 mlrd SIT je Ministrstvo za finance upoštevalo dvoje: podatke pravnih
oseb o potrebnih kvoti zadolžitve v letu 2003 in limit 40% višine javnega dolgu v razmerju do
BDP. Da bi ohranili 12% nivo (ostalega) javnega dolga (ob 28% državnem dolgu) smo, ob
upoštevanju izkoriščenosti kvote v prejšnjih letih in sprejetih finančnih načrtih za leto 2003,
znižali želeno kvoto s 151 mlrd SIT na 110 mlrd SIT, kar je bilo tudi sprejeto v zakonu.
Po sprejemu veljavnega zakona seje izkazalo, daje potrebno zagotoviti dodatno kvoto, ki je
zaradi višine dodatnih potreb ni bilo mogoče zagotoviti na drug način, kot s povečanjem
obstoječe skupne kvote. Tako je bila sprejeta novela zakona o železniškem prometu, ki je
uvedla dodatno zadolževanje Agencije Republike Slovenije za železniški promet v višini 12
mlrd SIT. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je povečal potrebe po dolgu za 14
mlrd SIT, DARS, kateremu je bila zmanjšanja kvota za 20 mlrd SIT, pa je napovedal večje
zadolževanje od odobrenega zaradi večjih potreb zaradi intenzivnejših investicij. Tudi
Slovenska odškodninska družba d.d. naj bi po njenih navedbah potrebovala vsaj 16 mlrd več
kvote od dodeljene.
Glede ne zgoraj navedeno'ugotavljamo, daje zahtev za dodatno kvoto približno za 60 mlrd
SIT. Ob upoštevanju dejstva, da kvota praviloma nikoli ni bila v celoti izkoriščena menimo,
da bi 150 mlrd SIT zadostovalo za zadolževanje javnega sektorja na nivoju države v letu
2003.
K 14. In 15. členu:
Ustavno sodišče Republike Slovenije je dne 6. marca 2003 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 lastni prihodek brez nadomestnega vira. V skladu s to
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odločitvijo je odločilo, da do odprave ugotovljene neskladnosti pripada občinam od davka na
dodano vrednost, plačanega pri prometu nezazidanega stavbnega zemljišča tisti del davka, ki
bi ji pripadal v primeru obdavčitve prometa tega zemljišča z davkom na promet nepremičnin.
Pri tem je Ustavno sodišče naložilo Državnemu zboru, da odpravi ugotovljeno neskladnost do
1. oktobra 2003. Odločba Ustavnega sodišča je bila objavljena 27. marca 2003 v Uradnem
listu št. 30/2003 in v skladu z zakonom o ustavnem sodišču učinkuje od naslednjega dne po
objavi v Uradnem listu, to je od 28. marca 2003.
Ker ni mogoče zagotoviti sprejema novega sistemskega zakona o financiranju občin do roka,
ki gaje postavilo Ustavno sodišče, Vlada predlaga, da se z dopolnitvijo zakona o izvrševanju
proračuna prehodno, za čas do uveljavitve novega zakona o financiranju občin uredi
administrativni postopek za izvršitev odločbe Ustavnega sodišča.
Predlagatelj v prvem odstavku povzema vsebino odločbe Ustavnega sodišča in 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 primerno 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.
Predlagatelj predlaga ureditev zatečenega stanja. Odločba Ustavnega sodišča je začela veljati
28. marca 2003 in od tega datuma dalje občinam pripada del DDV od prodaje nezazidanih
stavbnih zemljišč, to je nepozidanih gradbenih parcel, kot jih poimenuje nova okoljska
zakonodaja. Glede na to, da podatkov o prodaji nezazidanih stavbnih zemljišč od katerih je bil
obračunan DDV, ni na razpolago, se bodo sredstva za obdobje od 28. marca 2003 do
uveljavitve tega zakona ugotavljala na podlagi zahtevkov, ki jih bodo predložile občine v roku
15 dni po uveljavitvi zakona. V tem primeru bo ministrstvo sredstva nakazalo v roku 45 dni
po uveljavitvi zakona.
Vlada je pooblaščena, da izda podrobnejše predpise glede obveznosti prijave prodaje
nezazidanega stavbnega zemljišča in objavi seznam občin, ki jim pripada DDV v skladu s tem
členom.
Določba 29b. 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
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drugega odstavka 21. b člena v pogodbi z zasebnim investitorjem finančne obveznosti občine
dogovorjene tako, da obseg sredstev za plačilo obveznosti po pogodbi ne bremeni proračuna
več kot 2% 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.
K 16. členu:
V tem členu se predlaga črtanje določbe, ki je na delovnih mestih predstojnikov organov v
sestavi in vladnih služb, ki skladno z zakonom o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02)
nadaljujejo z delom kot uradniki, omogočala določanje plač po 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). Predstojniki organov v sestavi in predstojniki
vladnih služb skladno z določbami 191. člena zakona o javnih uslužbencih v statusu uradnika
nadaljujejo z delom kot vršilci dolžnosti, če izpolnjujejo predpisane pogoje za položaj, in če s
tem soglašajo. PoloŽajna delovna mesta - direktorji organov, ki bodo določena za naloge
predstojnikov organov v sestavi in vladnih služb so med najvišjimi uradniškimi delovnimi
mesti in temu primemo bodo tudi visoko ovrednotena, zato ni potrebna posebna določba v
tem zakonu, ki bi omogočala določevanje višjih količnikov za navedena mesta.
K 17. členu:
Za 31. členom se doda novo poglavje z novim 31 a. členom. To poglavje 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. V 31 a. se
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
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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 denaiju z rokom dospelosti do 1 leta se ne uporablja temeljna obrestna mera,
oziroma se dename 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, daje ureditev, ki se predlaga s tem
zakonom, dopustna.
K 18. 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 2003
namreč ni več.
K 19. členu:
24. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99,
72/2000, 81/2000, 124/2000, 109/2001, 108/2002 in 110/2002) določa, da se obvezno se
zavarujejo tudi državljani Republike Slovenije, ki med prestajanjem kazni zapora na območju
Republike Slovenije delajo s polnim delovnim časom. Ta ureditev ni primerljiva z ureditvijo v
drugih evropskih državah, hkrati pa zahteva zagotavljanje sredstev iz državnega proračuna.
Prav tako ne ustreza spremenjenim določbam pokojninskega zakona, ki omogoča izplačilo
državne pokojnine. Zato se predlaga razveljavitev te določbe.
K 20. členu:
Ker organizacijska ureditev pristojnosti izvajanja regionalnega razvoja ob vzpostavitvi nove
vlade službe za strukturno politiko in regionalni razvoj do sprejetja sprememb zakona, ki
ureja spodbujanje skladnega regionalnega razvoja, ni dokončno znana, saj upravnih nalog
vladna služba ne more izvajati, ni bilo mogoče pripraviti predloga rebalansa proračuna, ki bi v
celotnem obsegu zagotovil finančna sredstva pri pristojnem organu. Ker se ocenjuje, da se bo
sprememba zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki bo trajno uredila
vprašanje nove pravnoorganizacijske oblike današnje agencije za regionalni razvoj, uveljavila
s 1. julijem 2003, se tukaj predlaga, da se s tem dnem tudi neporabljene pravice porabe ter
prevzete obveznosti prenesejo na pristojni državni organ. Gre za pravice porabe in obveznosti
na proračunskih postavkah pri ministrstvu, pristojnem za regionalni razvoj, na katerih ima
pooblastilo za razpolaganje ministrica, pristojna za strukturno politiko in regionalni razvoj. Te
se o višini, ki do tedaj ne bo porabljena, skupaj z vsemi prevzetimi obveznostmi prenesejo na
neposrednega uporabnika, pristojnega za regionalni razvoj, skladno z zakonom, ki ureja
skladne regionalen razvoj.
K 21. 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
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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 sejo v posplošeni formulaciji prenese v ZJF.
K 22. in 23. členu:
V 22. členu se določajo roki za izdajo podzakonskih predpisov, kijih ta zakon predvideva.
Posebej se izpostavlja, da pogodb, ki so jih neposredni uporabniki sklenili pred uveljavitvijo
tega zakona, ali ki so sklenjene na podlagi postopkov oddaje javnih naročil, ki so se pričeli do
uveljavitve tega zakona in presegajo s tem zakonom določen obseg dovoljenih prevzetih
obveznosti v breme proračuna leta 2004 iz tretjega odstavka 16. člena zakona, ni potrebno
prilagajati ureditvi po tem zakonu. Neposredni uporabniki, ki so torej že prevzeli obveznosti v
breme proračuna leta 2004 v višini 80% pravic porabe na proračunskih postavkah sklenjenih
pogodb ne rabijo spreminjati glede na novo zakonsko ureditev. Enako velja za že sklenjene
pogodbe, kje je določeno usklajevanje z rastjo cen življenjskih potrebščin in sicer v nasprotju
s 31. a členom zakona.
Prav tako se določajo roki za sklenitev aneksov k pogodbam za ureditev razmerij po petem
odstavku 18. člena. Tudi sklenitev pogodb ali enostransko ureditev vprašanj, kijih predvideva
21c. člen zakona, je potrebno izvršiti v predvidenem roku.
Zadnji člen določa datum uveljavitve tega zakona.

III.

BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO
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 so spremembe proračuna Republike Slovenije, proračun Republike Slovenije
in rebalans proračuna Republike Slovenije;
2. neposredni uporabnik je neposredni uporabnik proračuna Republike Slovenije;
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3. predlagatelji finančnih načrtov so predlagatelji finančnih načrtov, ki so tako določeni v
drugem odstavku 19. člena ZJF in drugi samostojni neposredni uporabniki, ki 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 funkcionalno-programsko klasifikacijo izdatkov
državnega proračuna;
5. glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega
so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so
določeni s predpisano funkcionalno-programsko klasifikacijo izdatkov državnega
proračuna. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji
področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter
uspešnosti;
6. podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki
v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno
določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo
cilji glavnega programa;
7. proračunska postavka (v nadaljevanju: postavka) je del podprograma, ki prikazuje
celoto ali del aktivnosti, projekta ali ekonomski namen porabe sredstev iz delovnega
področja enega neposrednega uporabnika;
8. postavka - podskupina kontov je del postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim
načrtom okvirno določa ekonomski namen dela izdatkov postavke;
9. postavka - konto je del postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno
določa ekonomski namen izdatkov postavke in je temeljna enota za izvrševanje
proračuna;
10. pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika, da prevzema in plačuje
obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski postavki - kontu;
11. obveznosti v breme proračunov prihodnjih let so obveznosti, ki zapadejo v plačilo v
breme proračunov prihodnjih let in so prevzete v skladu z 51. členom ZJF in tem
zakonom;
12. namenske postavke so postavke, ki se financirajo iz namenskih prihodkov in
prejemkov proračuna, ki so kot namenski določeni z ZJF in s tem zakonom in
13. plačni konti so konti iz: podskupine kontov 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim ter
401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost in konto 4028 - Davek na izplačane
plače.
7. člen
(Namenski prihodki in odhodki proračuna)
(1) Namenski prihodki proračuna za leto 2003 in 2004 so poleg prihodkov, določenih v prvem
stavku prvega odstavka 43. Člena ZJF, tudi naslednji prihodki v bilanci prihodkov in
odhodkov, ki se uporabijo za odhodke v bilanci prihodkov in odhodkov ali za izdatke v
računu financiranja:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, 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;
2. prihodki posebnega prispevka iz 6. člena zakona o popotresni obnovi objektov in
spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS, št. 45/98, 67/98, 110/99 in 59/01), ki
se skladno s programi vlade uporabijo za namene, določene v navedenem zakonu;
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3. prihodki po zakonu o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje
zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja (Uradni list RS, št. 49/99), ki se
uporabijo za namene, določene v navedenem zakonu;
4. prihodki po zakonu o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Uradni
list RS, št. 18/01, 111/01 in 67/02), ki se uporabijo za namene, določene v navedenem
zakonu;
5. prihodki po 116. členu zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01), ki se do
višine pravic porabe, predvidenih v finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za
informacijsko družbo, v sprejetem proračunu uporabijo za namene, določene v
navedenem zakonu;
6. prihodki vplačanih tiskovin, ki jih stranke v upravnem postopku vplačajo pri upravnih
enotah, in jih upravne enote uporabijo za plačilo obveznosti dobaviteljem
zaračunljivih tiskovin;
7. prihodki, ki jih lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč po 95. členu zakona o
kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96) vplačujejo v proračun Republike
Slovenije, ki se do višine pravic porabe, predvidenih v finančnem načrtu ministrstva,
pristojnega za kmetijstvo, v sprejetem proračunu uporabijo za namene, določene v
navedenem zakonu;
8. prihodki po 110. členu zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01), ki se iz naslova
letnih in mesečnih pristojbin uporabijo za namene, določene v navedenem zakonu za
razširjanje programskih vsebin;
9. prihodki takse po uredbi o taksi zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Uradni list RS,
št. 2/02), ki se do višine pravic porabe, predvidenih v finančnem načrtu ministrstva,
pristojnega za okolje, v sprejetem proračunu uporabijo za namene, določene v
navedeni uredbi;
10. prihodki takse za razgradnjo izrabljenih motornih vozil po posebni uredbi, ki se do
višine pravic porabe, zagotovljenih v finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za
okolje, v sprejetem proračunu uporabijo za namene, določene v navedeni uredbi;
11. prihodki po zakonu o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99), ki se do višine pravic
porabe, predvidenih v finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za okolje, v sprejetem
proračunu uporabijo za namene, določene v navedenem zakonu. Med prihodke
rudarskega sklada se štejejo tudi proračunska sredstva, ki so potrebna za nujno
sanacijo za okolje nevarnih vrtin in drugih objektov za pridobivanje ogljikovodikov;
12. prihodki takse po posebni uredbi, ki ureja takso za emisijo ogljikovega dioksida, ki se
do višine 6.500,000.000 tolarjev uporabijo za namene, določene v navedeni uredbi pri
ministrstvu, pristojnem za okolje;
13. prihodki po 162. členu zakonu o vodah (Uradni list RS, št. 67/02), in sicer:
- v letu 2003: vodna povračila do višine 1,025,000.000 tolarjev in plačila za
pridobitev vodne pravice do višine 400,000.000 tolarjev, ki se uporabijo za
namene, določene v navedenem zakonu pri ministrstvu, pristojnem za okolje in
- v letu 2004: vodna povračila do višine 1.919,813.000 tolarjev in plačila za
pridobitev vodne pravice do višine 450,000.000 tolarjev, ki se uporabijo za
namene, določene v navedenem zakonu pri ministrstvu, pristojnem za okolje;
14. del prihodkov iz naslova ostanka denarnih sredstev Agencije Republike Slovenije za
plačilni promet po njeni ukinitvi, ki se do višine 1.500,000.000 tolarjev uporabijo za
razvoj informacijske podpore za vzpostavitev enotnega zakladniškega sistema ter
glavne knjige zakladnice pri ministrstvu, pristojnem za finance, in
15. prihodki, ki se v skladu s 3. točko drugega odstavka 74. člena ZJF uporabijo za plačilo
stroškov prodaje kapitalskih naložb v višini, kije za to potrebna,
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16. prihodki od prodaje strateških blagovnih naftnih derivatov, ki se do višine
500,000.000 tolaijev uporabijo v skladu z zakonom, ki ureja pomoči za reševanje in
prestrukturiranja gospodarskih družb v težavah za sanacijo podjetij pri ministrstvu,
pristojnem za gospodarstvo,
17. prihodki neizterjanih pristojbin, obračunanih po razveljavljenem zakonu o
telekomunikacijah (Uradni list RS, št.35/97, 45/97 - odi. US, 13/98 - odi. US, 59/99 odi. US in 36/00 - odi. US), katere so zapadle v plačilo pred uveljavitvijo veljavnega
zakona o telekomunikacijah, ki se uporabijo za namene določene v 116. členu
navedenega zakona in
18. prihodki, ki jih vplača Slovenska razvojna družba v likvidaciji, d.d., ki se uporabijo za
plačilo izvajanja javnih pooblastil te družbe za državo.
(2) Pogoj za uporabo pravic porabe iz 9., 10., 11., 12., 13. in 14. točke prejšnjega odstavka je,
da vplačani namenski prihodek presega v proračunu načrtovan prihodek, namenjen za
financiranje integralnega proračuna.
11. člen
(Prerazporeditve pravic porabe o katerih odločajo predlagatelji finančnih načrtov)
(1) Predlagatelj finančnega načrta lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru
finančnih načrtov
neposrednih uporabnikov iz njegove pristojnosti med podprogrami znotraj glavnega
programa, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma v
pristojnosti predlagatelja finančnega načrta ne sme presegati 15% obsega podprograma v
sprejetem proračunu.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka predlagatelj finančnega načrta ne sme
samostojno odločati o prerazporeditvah s plačnih kontov na druge podskupine kontov v
finančnih načrtih neposrednih uporabnikov iz njegove pristojnosti.
12. člen
(Prerazporeditve pravic porabe o katerih odloča vlada)
(1) Vlada lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe, ne glede na omejitve iz 10. in 11.
člena tega zakona, med:
1. glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega
programa ne sme presegati 5% obsega glavnega programa v sprejetem proračunu in
2. področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja
porabe ne sme presegati 3% obsega področja porabe v sprejetem proračunu.
(2) Vlada lahko odloča, ne glede na določila iz 10. in 11. člena ter prejšnjega odstavka tega
člena o prerazporeditvah:
1. na in s postavke 1094 - Ureditev bodoče zunanje meje Evropske unije pri Servisu
skupnih služb Vlade Republike Slovenije;
2. s postavke 3504 - Plače - nove zaposlitve pri Generalštabu slovenske vojske;
3. na postavke za transfere posameznikom in gospodinjstvom pri ministrstvu, pristojnem
za delo, družino in socialne zadeve, za zakonsko določene obveznosti;
4. na postavko 7608 - Tekoča proračunska rezerva pri ministrstvu, pristojnem za finance,
in sicer do obsega pravic porabe, določenega v 42. členu ZJF;
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5. na postavko 7640 - Rezerva Republike Slovenije pri ministrstvu, pristojnem za
finance, določenega v 48. členu ZJF;
6. na postavko 6396 - Dodatne obveznosti do ZPIZ pri ministrstvu, pristojnem za
finance, in
7. na postavke v področju porabe 22 - Servisiranje javnega dolga pri ministrstvu,
pristojnem za finance.
(3) O prerazporeditvah pravic porabe po prvem in drugem odstavku tega člena odloča vlada
na podlagi predloga ministrstva, pristojnega za finance, pripravljenega na predlog
predlagatelja finančnega načrta.
(4) Predlog za prerazporeditev iz 4., 5., 6. in 7. točke drugega odstavka tega člena lahko
pripravi ministrstvo, pristojno za finance, samostojno, če je tak ukrep nujen za izvršitev
proračuna.
13. člen
(Prerazporeditve o katerih odloča ministrstvo, pristojno za finance)
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 uredi
izvajanje tega člena.
15. člen
(Določbe vezane na zakon o javnih naročilih)
(1) Za oddajo javnih naročil se v skladu s 124. členom zakona o javnih naročilih (Uradni list
RS, št. 39/00 in 102/00 - popr; v 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 tolaijev - za oddajo naročila za blago in storitve in
2. 20,000.000 tolaijev - 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 tolaijev - za blago in storitve in
2. 50,000.000 tolaijev - 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.
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(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.
16. člen
(Največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
(1) Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih
letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, če je razpisal javno naročilo skladno s
šestim odstavkom 15. člena tega zakona.
(2) Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih
letih za blago in storitve in za tekoče transfere.
(3) Neposredni uporabnik lahko v letu 2003 za namene iz prvih dveh odstavkov tega člena
sklene pogodbe do višine 80% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah proračuna za
leto 2004. V letu 2004, če je proračun za leto 2005 sprejet, lahko sklene pogodbo do višine
80% obsega pravic porabe, načrtovanih na postavkah proračuna za leto 2005.
(4) Omejitve iz prejšnjega odstavka ne veljajo za prevzemanje obveznosti za najemnine in
zakupnine, odhodke iz donacij ter za sredstva lastne udeležbe pri sofinanciranju programov,
ki se financirajo iz donacij.
(5) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena lahko neposredni uporabnik v letu 2003
za odhodke iz naslova
investicijskih transferov drugim ravnem države prevzame obveznosti za leto 2005 v višini
60% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavki proračuna za leto 2004, za leto 2006 pa
v višini 40% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavki proračuna za leto 2004, če so
investicije vključene v načrt razvojnih programov.
19. člen
(Uporaba splošne proračunske rezervacije)
Pravice porabe na postavkah v podprogramu Splošna proračunska rezervacija se, poleg
namenov, določenih v 42. členu ZJF, uporabljajo tudi za naslednje predvidene namene:
1. plače novozaposlenih delavcev in funkcionarjev pri nevladnih in pravosodnih
neposrednih uporabnikih skladno z njihovimi sprejetimi načrti delovnih mest. Pravice
porabe iz splošne proračunske rezervacije se razporedijo navedenim uporabnikom za
plače le v primeru, če sredstev za plače novozaposlenim ni mogoče zagotoviti s
prerazporeditvami v okviru finančnega načrta neposrednega uporabnika ali skupine
uporabnikov, v katero spada neposredni uporabnik;
2. izvajanje 50. člena zakona o sistemu plač v javnem sektoiju (Uradni list RS, št. 56/02)
in
3. za ureditev bodoče zunanje meje Evropske unije.
21. člen
(Plačilo pravnomočnih sodnih in dokončnih upravnih odločb ter poravnav)
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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.
22. člen
(Vrste proračunskih skladov)
(1) Proračunski skladi v letu 2003 in 2004 so:
1. podračun proračunske rezerve, ustanovljen na podlagi ZJF in
2. podračun, ustanovljen na podlagi zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode,
katerih ustanovitelj je Republika Slovenije za obdobje 1994 - 2008 (Uradni list RS, št.
19/94,28/00 in 111/01).
(2) Proračunska rezerva se v letu 2003 iz prihodkov proračuna oblikuje v višini 3.200,000.000
tolarjev. Sredstva proračunske rezerve se skladno s programi, ki jih vlada sprejme do konca
leta 2002 in do takrat še niso v celoti realizirani, uporabljajo tudi za izvajanje:
1. zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list
RS, št. 45/98, 67/98, 110/99 in 59/01), pri čemer omejitev iz napovednega stavka za
realizacijo tega zakona iz proračunske rezerve ne velja;
2. zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurij, poplav in plazenja tal, ki so
v obdobju september - november 1998 prizadele Republiko Slovenijo (Uradni list RS,
št. 34/99);
3. zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše, neurja s točo, plazenja tal in
služenja motja v letu 2000 (Uradni list RS, št. 81/00) in
4. zakona o državni pomoči za odpravo posledic suše, pozebe in neurij s točo v
kmetijstvu za leto 2001 (Uradni list RS, št. 85/01).
(3) Proračunska rezerva se v letu 2004 iz prihodkov proračuna oblikuje v višini 4.500,000.000
tolarjev.
24. člen
(Obseg zadolževanja države za leto 2003 in 2004)
(1) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu
financiranja se država za proračun leta 2003 lahko zadolži do višine 214.545,121.000 tolarjev.
V ta obseg zadolževanja se ne šteje zadolževanje države v letu 2003 za potrebe upravljanja z
dolgovi države.
(2) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu
financiranja se država za proračun leta 2004 lahko zadolži do višine 270.658,589.000 tolarjev.
V ta obseg zadolževanja se ne šteje zadolževanje države v letu 2004 za potrebe upravljanja z
dolgovi države.
(3) V obseg zadolževanja države iz prejšnjih dveh odstavkov se ne šteje:
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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
in
4. izdaja enomesečnih zakladnih menic za razvoj denarnega trga, v okviru sredstev, ki so
deponirana pri Banki Slovenije. Ta del zadolževanja se tudi ne šteje za likvidnostno
zadolževanje iz tretjega odstavka 81. člena ZJF.
(4) Ne glede na določbe prvega, drugega in prejšnjega odstavka tega člena se lahko država v
letih 2003 in 2004 dodatno zadolži do obsega, ki zagotavlja realizacijo obsega odhodkov v
sprejetem proračunu za posamezno leto, če so realizirani prihodki v teh letih nižji od
predvidenih v sprejetem proračunu. Povečano zadolževanje iz tega naslova lahko znaša
največ 15.000,000.000 tolaijev. Vlada mora o povečanem zadolževanju obvestiti Državni
zbor Republike Slovenije.
27. člen
(Obseg zadolževanja in poroštev pravnih oseb javnega sektorja na ravni države v letu 2003 in
2004)
(1) Pravne osebe javnega sektoija na ravni države se lahko v letu 2003 zadolžijo in izdajo
poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam do skupne višine 110.000,000.000 tolaijev.
(2) Pravne osebe javnega sektorja na ravni države se lahko v letu 2004 zadolžijo in izdajo
poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam do skupne višine 118.000,000.000 tolarjev.
29. člen
(Znesek primerne porabe na prebivalca)
(1) Znesek primerne porabe na prebivalca v Republiki Sloveniji za leto 2003 se v skladu z 20.
členom zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 - odi. US, 56/98, 59/99 odi. US, 61/99 - odi. US in 89/99 - odi. US) določi v višini 85.948 tolarjev.
(2) Znesek primerne porabe na prebivalca v Republiki Sloveniji za leto 2004 se v skladu z 20.
členom zakona o financiranju občin določi v višini 89.902 tolarjev.
31. člen
(Izplačevanje plač po višjih količnikih)
(1) Neposredni uporabniki lahko v letu 2003 iz sredstev za plače izplačujejo plače po:
1. prvem odstavku 65. člena zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št.
15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-1, 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, št. 49/98) in
3. 63. členu zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 49/98, 66/98 in 56/99)
le tistim zaposlenim, ki so razporejeni na delovna mesta, za katera je bil določen višji količnik
na podlagi veljavnih
pravilnikov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest do 1. januarja 2002.
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(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko tudi po uveljavitvi tega zakona določi plača "£o
prvem odstavku 65. člena ZDDO na delovnih mestih, na katerih delavci sklenejo delovno
razmerje na podlagi tretjega odstavka 8. člena ZDDO in na delovnih mestih predstojnikov
organov v sestavi in vladnih služb, ki skladno z zakonom o javnih uslužbencih (Uradni list
RS, št. 56/02) nadaljujejo z delom kot uradniki.
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Predlog zakona o

SPREMEMBI ZAKONA 0 PREVOZIH

V CESTNEM PROMETU (ZPCP-1 A)
- skrajšani postopek - EPA 860 - III

potniškega prevoza kot je obstajalo v letu 2001 oziroma obstaja
danes. Dodeljevanje subvencij je bilo časovno omejeno do
septembra 2003 (ko se zaključi prometno leto 2002/03) saj je
bilo predvideno, da se bo v tem času že lahko vzpostavila
gospodarska javna služba za urejanje in zagotavljanje javnih
linijskih prevozov. Strokovno razvojne naloge, ki bodo podlaga
uvedbi novega sistema so v zaključni tazi vendar bodo končane
šele v maju 2003. Po tem roku je potrebno pripraviti in sprejeti
koncesijski akt (uredba vlade), ki bo urejal vsa razmerja med
koncedentom in koncesionarji V nadaljnjem postopku pa je
potrebno opraviti javne razpise in na podlagi rezultatov podeliti
koncesije in z izvajalci skleniti koncesijske pogodbe. Realne
ocene so pokazale, da vsega navedenega ni možno izvesti
pred koncem leta 2004. Da pa se rezultat ohranjanja
dostopnosti javnega prevoza ljudem v tem času ne bi izničil je
dodeljevanje subvencij tudi v tem obdobju nujno.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2003-2411-0032
Številka: 346-07/2001-2
Ljubljana, 22.05.2003
Vlada Republike Slovenije je na 22. redni seji dne 22.5.2003
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O
PREVOZIH V CESTNEM PROMETU,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 142. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem
postopku.

)

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembi zakona
o prevozih v cestnem prometu obravnava po skrajšanem
postopku, ker gre za manj zahtevno spremembo zakona.

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

Predlog zakona o spremembi zakona o prevozih v cestnem
prometu, ki spreminja prvi odstavek 123. člena podaljšuje
prehodno obdobje dodeljevanja subvencij avtobusnim linijskim
prevoznikom, do vzpostavitve gospodarske javne službe.
Projekt uvedbe gospodarske javne službe za opravljanje javnih
linijskih prevozov je obširnejši in zahtevnejši kot se je sprva
ocenjevalo, predvsem pa je potrebnega več časa.

Jakob Presečnik, minister za promet,
Boris Živec, državni sekretar v Ministrstvu za promet,
Velja Peternelj, državni podsekretar v Ministrstvu za
promet.

Subvencija, ki se od sprejema zakona v letu 2001 dalje dodeljuje
avtobusnim linijskim prevoznikom zagotavlja ohranitev vsaj
takšnega minimalnega standarda dostopnosti do javnega
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU

UVOD
I. Ocena stanja In razlogi za sprejem spremembe zakona

Zagotavljanje skladnega regionalnega razvoja v Republiki Sloveniji pogojuje zadovoljevanje
potreb po mobilnosti državljanov v okviru posameznih regionalnih ali lokalnih središč, kjer je
potrebno zagotoviti ustrezen sistem javnega potniškega prometa. Tak ustrezen sistem
javnega potniškega prometa mora nuditi zadosten obseg storitev takšne kvalitete, ki
omogoča najučinkovitejše zadovoljevanje potreb vseh državljanov na področju
zdravstvenega varstva, izobraževanja, dela, kot tudi na področju socialnega, kulturnega in
družabnega življenja tudi manj premožnih državljanov in državljanov z omejeno mobilnostjo.
Sodobne in moderne družbe, v sklop katerih Republika Slovenija nedvomno sodi, ob
opredeljevanju svoje prometne politike nujno upoštevajo tudi eksterne in socialne vplive
posameznih oblik transportne dejavnosti. Nesporne ugotovitve o škodljivem vplivu
izgorevanja fosilnih goriv, kot osnovnih pogonskih goriv predvsem v cestnem prometu,
možna stopnja varnosti posamezne oblike transporta, zanesljivost, točnost, udobnost in
hitrost so vse elementi, ki opredeljujejo okvirje prometne politike in njenih ukrepov v sklopu
zagotavljanja mobilnosti državljanov in hkratnega varovanja okolja določene države. Zato je
potrebno upoštevati vse mogoče elemente okolju in državljanom prijazne prometne politike in
njenih ukrepov na področju javnega potniškega prometa.
Z uveljavljanjem tržnih razmer in konkurenčnosti na področje javnega potniškega prometa,
na žalost predvsem v avtobusnem javnem potniškem prometu, so se bili posamezni
prevozniki prisiljeni primerno organizirati in prilagoditi svoj vozni park, potrebam tržišča.
Seveda je potrebno ob tem upoštevati tudi posamezne lokalne interese.
Prometna politika v potniškem prometu, ki pa ji niso sledili ukrepi ekonomske politike, je
poglaviten razlog trenutnih razmer, v katerih govorimo o prevladujoči rabi osebnih
avtomobilov in zgostitvi prometa z vsemi eksternimi in socialnimi stroški v mestnem in
primestnem prometu, neusklajenosti voznih redov med avtobusnimi in železniškim
prevoznikom, pomanjkljivem dogovarjanju med različnimi prevozniki (vključujoč taxi službe)
in končno tudi o neučinkovitem subvencioniranju storitev javnega interesa v okviru javnega
potniškega prometa. Seveda pa takšno stanje pogojuje posledično neučinkovito rabo
proračunskih sredstev in s tem sredstev davkoplačevalcev Republike Slovenije, ki pa so v
prvi vrsti tudi najbolj zainteresirani za učinkovit sistem javnega potniškega prometa kot
potencialni uporabniki le-tega.
Ministrstvo za promet je zaradi zagotovitve ustreznih strokovnih podlag za ureditev javnega
potniškega prometa na sodobnih osnovah naročilo izdelavo strokovno razvojnih nalog:
"Izdelava nacionalnega voznega reda in tarifnega sistema za linijski avtobusni promet" in
"Določitev koncesijskih območij, ovrednotenje avtobusnih linij in oblikovanje paketov linij, ki
bodo predmet gospodarske javne službe". Rezultati navedenih nalog naj bi definirali
učinkovito organizacijo javnega potniškega prometa, ki naj bi ga v skladu s 30. členom
sorejetega Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1; Ur.l. RS, št. 59/01) zagotavljala
država kot javno dobrino z gospodarsko javno službo in na podlagi javnega razpisa
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najugodnejšim ponudnikom prevozov podeli koncesije. Usklajeni vozni redi bodo dostopni na
enem mestu (tudi na Internetu) ob sistemu vozovnic, ki bo omogočal enkraten nakup
vozovnice za celotno predvideno potovalno pot. Rezultati obeh strokovno razvojnih nalog
bodo zagotovili tudi pogoje za ustrezno prometno planiranje in dogovarjanje o potrebnih
storitvah javnega interesa v potniškem prometu kakor tudi o racionalnem subvencioniranju
le-teh tako s strani države ali lokalnih oz. bodočih regionalnih skupnosti. S tem pa bo mogoč
učinkovit nadzor in racionalna poraba sredstev iz proračuna. Istočasno bo dana podlaga
učinkovitemu spremljanju kvalitete javnega potniškega prometa v Republiki Sloveniji kakor
tudi načrtovanju njegovega posodabljanja.
Glede na dinamiko izdelave sicer zelo obsežnih in zahtevnih strokovno razvojnih nalog, ki so
nujna podlaga za zagotovitev pogojev za začetek izvajanja gospodarske javne službe, je
projektni svet, ki spremlja in usmerja izvajanje obeh nalog ocenil, da je realni rok za uvedbo
gospodarske javne službe in podelitev koncesij avtobusnim prevoznikom konec leta 2004 oz.
z začetkom leta 2005 in ne že s 01.09.2003, kot predvideva 123. člen Zakona o prevozih v
cestnem prometu (ZPCP-1; Ur.l. RS, št. 59/01). Omenjeni člen določa, da se v prehodnem
obdobju do oblikovanja gospodarske javne službe za opravljanje javnih linijskih prevozov
potnikov iz proračuna Republike Slovenije prevoznikom, ki opravljajo javne linijske prevoze
potnikov v notranjem cestnem prometu na podlagi registriranih voznih redov, zagotovi
subvencija. Glede na omenjeno je potrebno ustrezno spremeniti 123. člen Zakona o prevozih
v cestnem prometu, da bo v njem upoštevan realni rok za uvedbo gospodarske javne službe
in podelitev koncesij avtobusnim prevoznikom, to je 01.01.2005 in da prevozniki do tega
datuma prejemajo obstoječe subvencije.
Razlog za skrajšani postopek je, da je potrebno navedeno spremembo zakona čim prej
sprejeti, ker sicer obstoječe subvencije prevoznikom ugasnejo z 31.08.2003. Gre tudi za
manj zahtevno spremembo zakona, ki pa za seboj potegne še spremembo podzakonskega
akta - Uredbe o višini, časovnih obdobjih ter načinu dodelitve začasne subvencije
avtobusnim prevoznikom (Ur.l. RS, št. 68/01, 117/02), kar je še dodaten razlog, da je
navedeno spremembo zakona potrebno sprejeti čim prej.

II. Cilji, načela in poglavitne rešitve predlagane spremembe zakona
Obstoječe subvencije avtobusnim linijskim prevoznikom kot jih določa Zakon o prevozih v
cestnem prometu (ZPCP-1; Ur.l. RS, št. 59/01) In predpisuje Uredba o višini, časovnih
obdobjih ter načinu dodelitve začasne subvencije avtobusnim prevoznikom (Ur.l. RS, št.
68/01, 117/02) predstavljajo pomoč prevoznikom za tekoče poslovanje oz. operativno pomoč
države.
V skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1; Ur.l. RS, št. 59/01) je javni
linijski prevoz potnikov javna dobrina, ki jo mora zagotavljati država z gospodarsko javno
službo. Z uvedbo koncesij bo država določila kje in v kolikšnem obsegu se bodo prevozi
izvajali, način opravljanja prevozov, standarde dostopnosti do javnega linijskega prometa in
prevozne cene.
Ti prevozi se bodo financirali iz cene storitev, proračuna RS in iz proračuna lokalnih
skupnosti. Področje javnih linijskih prevozov bo torej v prihodnje vzela pod okrilje država, saj
se ekonomski položaj slovenskih javnih linijskih prevoznikov iz leta v leto slabša in že sedaj
je stanje na trgu prevoznih storitev takšno, da ne zagotavlja vsem prebivalcem niti minimalne
dostopnosti do javnega prevoza. Prevozi se namreč oblikujejo povsem tržno, na podlagi
sledenja dobičku. Povezave med večjimi kraji v Sloveniji so še nekako pokrite, čeprav že tudi
tu prevozniki ukinjajo posamezne odhode, tako da se povečujejo čakalni časi in tako se
prebivalstvo preusmerja na osebne prevoze, kar z vidika varovanja okolja gotovo ni
zaželeno. Še slabše so povezave v manj razvitih regijah, saj je ponekod javni linijski promet
že skorajda izginil, ker je prevoznikom prinašal le izgube. Nekatere lokalne skupnosti in
podjetja sicer namenjajo del sredstev za te prevoze, vendar večinoma le za šolske prevoze
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in prevoze delavcev do delovnih mest. Zaradi slabe prometne dostopnosti se v teh regijah
tudi ne odpirajo nova delovna mesto, prebivalstvo se izseljuje, posledično ni vlaganj v
infrastrukturo, ukinjajo se javni linijski prevozi, s tem pa se regije še bolj zapirajo vase.
Da bi prevoznikom v prehodnem obdobju - do uvedbe koncesij omogočili opravljanje vsaj
minimalnega obsega prevozov v vseh regijah, smo s 01.09.2001 pričeli prevoznikom
izplačevati subvencije v višini 13 SIT na prevoženi kilometer (znesek je bil vmes tudi
revaloriziran in s spremembo uredbe zvišan na 16,50 SIT na prevoženi kilometer), da bi
prevoznikom omogočili zbrati del sredstev za normalno obnovo voznega parka, ki jih samo s
ceno vozovnice ne morejo zbrati. Tako smo v vseh regijah želeli ohraniti prevoz na delo
oziroma v šolo tudi tistim slojem prebivalstva, ki druge možnosti za prevoz nimajo.
Naj še enkrat poudarimo, da se sprememba obstoječega zakona nanaša izključno na
podaljšanje roka izplačila subvencij do vzpostavitve gospodarske javne službe, kar pomeni,
da bi ohranili namen zaradi katerega smo pričeli z izplačevanjem subvencij; to je zagotoviti
prevozniku ekonomsko preživetje, ki pa še vedno ne zagotavlja normalne obnove voznega
parka, s tem pa ohraniti minimalno dostopnost do javnega potniškega prometa tudi ljudem z
nizko življenjsko ravnjo, brezposelnim in drugim socialno ogroženim.

III.

Ocena finančnih posledic predlagane spremembe zakona za državni proračun
in druga javno finančna sredstva
Navedba, da so sredstva v državnem proračunu zagotovljena

Zaradi predlagane spremembe Zakona o prevozih v cestnem prometu so potrebna
proračunska sredstva v višini 909.000.000 SIT za izplačilo subvencij javnim avtobusnim
linijskim prevoznikom in sicer 70.000.000 SIT v letu 2003, v letu 2004 pa 839.000.000 SIT.
V proračunu Ministrstva za promet so na proračunski postavki 2278 - Subvencije javnim
avtobusnim linijskim prevoznikom zagotovljena sredstva za izplačilo subvencij v letu 2003 v
znesku 902.157.000 SIT, kar zadostuje tako za pokritje obstoječih subvencij avtobusnim
linijskim prevoznikom kot jih določa Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1; Ur.l. RS,
št. 59/01) in predpisuje Uredba o višini, časovnih obdobjih ter načinu dodelitve začasne
subvencije avtobusnim prevoznikom (Ur.l. RS, št. 68/01, 117/02) do 31.08.2003, kot tudi za
izplačilo dodatno odobrenih subvencij v skladu s predlagano spremembo zakona - od
01.09.2003 do 31.12.2003.
Za leto 2004 pa so sredstva v višini 943.656.000 SIT zagotovljena v okviru proračunske
postavke 4262-410200 - Subvencioniranje cen privatnim podjetjem In zasebnikom pri
Direkciji za ceste, ki je organ v sestavi Ministrstva za promet.

IV.

Prikaz ureditve javnega potniškega prometa v drugih pravnih sistemih in
prilagojenost predlagane ureditve pravu Evropske unije

V večini držav Evropske unije (razen Velike Britanije) se v okviru potniškega prometa
zagotavljajo storitve prevoza potnikov, ki so javnega interesa v obliki javnih služb. Gre
predvsem za takšne storitve, ki jih izvajalci na podlagi tržnega interesa sami nebi izvajali,
ampak jih izvajajo na podlagi interesa nacionalne oziroma lokalne skupnosti in zato
prejemajo ustrezna finančna nadomestila. Obveznosti javnih služb predstavljajo tiste
obveznosti, ki jih prevozna podjetja nebi prevzela oziroma jih nebi prevzela v takšnem
obsegu in pod takšnimi pogoji, če bi upoštevala lastni poslovni interes. Z določbami Uredbe
EEC 1191/69 o aktivnostih držav članic v zvezi z obveznostmi povezanimi s konceptom
javnih služb v cestnem in železniškem prometu spremenjenih z Uredbo EEC 3572/90 in
EEC 1893/91, so določena:
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enotna načela v zvezi z obveznostmi držav članic glede ohranitve ali ukinitve obveznosti
javnih služb,
način določitve višine nadomestil na področju potniškega prometa, posebej v primerih
prevoznih cen in pogojev za določeno skupino uporabnikov,
enotni postopki za določitev višine in načina plačila nadomestil ter
vsebina in elementi pogodbe o javnih storitvah.
Določbe omenjene Uredbe se nanašajo na gospodarske subjekte, ki izvajajo storitve
prevoza, s tem, da lahko države članice iz področja njene uporabe izvzamejo tiste izvajalce,
ki izvajajo prevozne storitve omejene samo na mestni, primestni ali regionalni promet. Če
posamezen izvajalec zraven obveznosti javnih služb izvaja tudi druge prevozne storitve,
mora le-te opravljati kot organizacijsko ločene storitve (ločen obrat) in mora zagotoviti:
da se za posamezne storitve vodi ločeno knjigovodstvo in
da se stroški storitev, ki se zagotavljajo v okviru javne službe, izravnajo z obratovalnimi
prihodki in plačili pristojnih oblasti, brez možnosti transfera med posameznimi vrstami
storitev.
Z namenom, da se zagotovijo ustrezne prevozne storitve, ki pretežno upoštevajo socialne in
okoljske učinke ter prostorsko planiranje, ali z namenom, da se določenim družbenim
skupinam ponudijo posebne prevoznine, lahko pristojne nacionalne oblasti z gospodarskimi
subjekti, ki izvajajo takšne storitve prevoza, sklenejo pogodbo o javnih storitvah, ki
predstavlja pogobo, ki se sklene med pristojno oblastjo in prevoznikom za oskrbo javnosti z
določenimi prevoznimi storitvami.
Evropska Unija v dokumentu Bela knjiga, Prometna politika Skupnosti do leta 2010 iz leta
2001 predlaga nov pristop za odprtje tržišča storitev javnega potniškega prometa in hkratno
zagotovitev transparentnosti, kvalitete in delovanja sistema javnega potniškega prometa z
uvedbo koncepta nadzorovane konkurence. Glede na smernice prometne politike skupnosti
do 2010 morajo pristojni organi na lokalni in nacionalni ravni poskrbeti za uvedbo ustreznega
sistema storitev javnega potniškega prometa z upoštevanjem minimalnih kriterijev za zdravje
in varnost potnikov, dostopnost do storitev ter ustrezno višino in transparentnost voznin. Pri
tem je potrebno zasledovati predvsem naslednje cilje:
sistem predaje naročil preko javnih razpisov - tenderjev,
zagotavljanje finančnih nadomestil izvajalcem za javne prevozne storitve,
odobritev izjem ali izključnih pravic, kjer je to nujno potrebno,
omejen rok trajanja pogodb za izvajanje prevozov.
V prometni politiki Skupnosti je izpostavljeno tudi pomembno stališče v zvezi s finančno
podporo javnemu potniškemu prometu iz dodatnih virov, izven neposrednega iztržka s
prodajo vozovnic. Ugotavlja se namreč, da finančna pomoč javnemu potniškemu prometu, ni
ogrozila ali uničila konkurence ali dejavnosti. Vendar pa je (v nasprotju s prakso v drugih
sektorjih) potrebno vso pomoč transportu vnaprej prijaviti (v evidenco) pristojnim organom v
Evropski Komisiji.

V.

Druge posledice, ki jih bo imela predlagana sprememba zakona

Jih ni.
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BESEDILO ČLENOV

Lčlen
V Zakonu o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01) se prvi odstavek 123.
člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) V prehodnem obdobju do oblikovanja gospodarske javne službe za opravljanje javnih
linijskih prevozov potnikov oziroma do 31.12.2004, se prevoznikom, ki opravljajo javne
linijske prevoze potnikov v notranjem cestnem prometu na podlagi registriranih voznih redov,
iz proračuna Republike Slovenije dodeli subvencija.«

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

OBRAZLOŽITEV
K 1.členu
Sprememba prvega odstavka 123.člena zakona o prevozih podaljšuje prehodno obdobje
dodeljevanja subvencij avtobusnim linijskim prevoznikom. Dejansko je projekt uvedbe
gospodarske javne službe za opravljanje javnih avtobusnih linijskih prevozov obširnejši in
zahtevnejši kot se je sprva ocenjevalo, predvsem pa potrebuje več časa.
Subvencija, ki se od sprejema zakona v letu 2001 dalje dodeljuje avtobusnim linijskim
prevoznikom zagotavlja ohranitev vsaj takšnega minimalnega standarda dostopnosti do
javnega potniškega prevoza kot je obstajalo v letu 2001 oziroma obstaja danes.
Dodeljevanje subvencij je bilo časovno omejeno do septembra 200? 'ko se zaključi prometno
leto 2002/03) saj je bilo predvideno, da se bo v tem času že lahko \ ostavila gospodarska
javna služba za urejanje in zagotavljanje javnih linijskih prevozov. £ »kovno razvojne
naloge, ki bodo podlaga uvedbi novega sistema so v zaključni fazi1 idar bodo končane šele
v maju 2003. Po tem roku je potrebno pripraviti in sprejeti konce Jjs akt (uredba vlade), ki
bo urejal vsa razmerja med koncedentom In koncesionarji. V nadaljt-r\ postopku pa je
potrebno opraviti javne razpise in na podlagi rezultatov podeliti koncesij*.
7 izvajalci skleniti
koncesijske pogodbe. Realne ocene so pokazale, da vsega navedenega ni mi ?.no izvesti
pred koncem leta 2004. Da pa se rezultat ohranjanja dostopnosti javnega prevoza ljudem v
tem času ne bi izničil je dodeljevanje subvencij tudi v tem obdobju nujno.
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BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA

123. člen
(subvencija linijskim prevoznikom)
(1) V prehodnem obdobju do oblikovanja gospodarske javne službe za opravljanje javnih
linijskih prevozov potnikov oziroma za prometno leto (obdobje prvi september - prvi
september) 2001/02, 2002/03, se iz proračuna Republike Slovenije prevoznikom, ki
opravljajo javne linijske prevoze potnikov v notranjem cestnem prometu na podlagi
registriranih voznih redov, zagotovi subvencija.
(2) Subvencija iz prejšnjega odstavka se dodeli prevoznikom, ki opravljajo javne linijske
prevoze potnikov v notranjem cestnem prometu, sorazmerno glede na število prevoženih
kilometrov, kot izhaja iz registra voznih redov pri ministrstvu, pristojnem za promet.
(3) Prevozniki, ki v predpisanem roku, Direkciji ne posredujejo podatkov določenih v 31.
členu tega zakona, niso upravičeni do subvencije iz tega člena.
(4) Vlada Republike Slovenije z uredbo predpiše višino, časovna obdobja ter način dodelitve
subvencije iz tega člena.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA
S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI
(EVA: 2003-2411-0032) - SKRAJŠANI POSTOPEK

1) Naslov predlaganega akta
Predlog zakona o spremembi zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP)
EVA 2003-2411-0032

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma o pridružitvi"
a)

Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se nanašajo na predloženo
gradivo: /

b)

V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene: /

c)

Razlogi za neizpolnitev obveznosti: /

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES
a)

Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta z
navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): /
- Uredba EEC 1191/69, kot je bila spremenjena z Uredbo EEC 3572/90
- Uredba EEC 1893/91.

Predlagani akt je z gornjimi uredbami v celoti usklajen.

b)

Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: /

c)

Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: /

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj navedenimi
pravnimi viri ES:
/

5) Ali so navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino?
/
\
6) Ali le predlog akta preveden in v kateri jezik?
Ne.

poročevalec, št. 40
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7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. Komisija ES. države
članice ES. SIGMA, OECD. Univerza....) in priloženo njihovo mnenje o
usklajenosti:
/

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES In
upoštevanje roka za uskladitev:
Ni povezave.

Jakob Presečnik
MINISTER

I
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Predlog zakona o

ROMSKI SKUPNOSTI (ZRomS)
- prva obravnava - EPA 857 - III

PREDLOG ZAKONA O ROMSKI SKUPNOSTI

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem.

Poslanska skupina
Slovenske nacionalne stranke

Sporočajo, da bodo pri obravnavi predloga zakona na sejah
delovnih teles in Državnega zbora v imenu predlagateljev
sodelovali poslanci SNS.

Ljubljana, 22. maj 2003

)

Poslanci:

Na podlagi 88. člena ustave Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 33/91-1, 42/97, 66/00), 19. člena Zakona o poslancih
(Uradni list RS, št. 48/92, 15/94, 19/94, 44/94) in 114. člena
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 35/2002) vlagajo podpisani poslanci

-

DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE

Skupina poslancev:

-

Ime In priimek

Skupina poslancev in poslank
Ljubljana, 27.05.2003

Podpis'

Jo*"?
1 i5

Dne 26.05.2003 je bil poslankam in poslancem posredovan:
Zakon o romski skupnosti - EPA 857 - III

6. slt-vtr
7. n/&£>A rorvAn

Na podlagi prvega odstavka 122. člena poslovnika zbora
podpisani poslanci zahtevajo, da se o predlogu zakona opravi
splošna razprava.

30. maj 2003

Zmago Jelinčič Plemeniti, l.r.
Sašo Peče, l.r.
Sonja Areh Lavrič, l.r.
Bogdan Barovič, l.r.

9.
10.
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I. NASLOV ZAKONA

3.

PREDLOG ZAKONA O ROMSKI SKUPNOSTI

Predlog zakona ne prinaša novih obveznosti za proračun
Republike Slovenije.

II. UVOD

4.

1.

V nadaljevanju so predstavljene ureditve romskih skupnosti v
naslednjih evropskih državah: Avstriji, Italiji, Nemčiji, Češki in
Slovaški.

Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona

V Republiki Sloveniji ne glede na določila Ustave Republike
Slovenije status romske skupnosti še vedno ni urejen. Položaj in
pravice romske skupnosti naj bi urejal poseben zakon, ki ga v
Sloveniji še vedno ni.

Primerjava z ureditvijo v drugih državah

AVSTRIJA
V Avstriji ni z zakonom zagotovljena zastopanost romske
skupnosti v predstavniških organih, nastopajo le v okviru političnih
strank ali preko samostojnih list oziroma preko samostojne
politične stranke.

Glede na rezultate prejšnjih popisov prebivalstva, so se pripadniki
romske skupnosti v Slovenijo začeli priseljevati predvsem po letu
1952, drugi val priseljevanja pa se je zgodil po letu 1996, ko so
bile v Sloveniji, po razpadu bivše države, razmere mirne. Glede
na zadnji popis slovenskega prebivalstva se je, po podatkih
Statisttčnega urada RS, za pripadnike romske narodnosti
opredelilo 3246 prebivalcev republike Slovenije. Tako se je za
romsko skupnost opredelilo 0,165% vseh opredeljenih prebivalcev
po narodnosti.

ITALIJA
Romi in Sinti, ki so se v Italijo naselili po letu 1400 zaradi turškega
prodora na Balkan imajo položaj jezikovno - etnične manjšine.
Ustavno so sicer zaščitene vse jezikovne manjšine, vendar Romi
in Sinti v Italiji nimajo posebnega pravnega statusa.

Ustava Republike Slovenije v svojem 65. členu narekuje, da se
položaj in pravice romske skupnosti, živeče v Republiki Sloveniji,
uredi z zakonom. S sprejetjem tega zakona bomo tako zapolnili
zakonsko praznino, ki vlada na področju urejanja položaja in
pravic romske skupnosti.

NEMČIJA
Nemčija priznava Romom in Sintom, kot etničnima skupinama,
enakopravnost z večinskim prebivalstvom na vseh področjih
ekonomskega, socialnega, političnega in kulturnega življenja.

S sprejetjem predlaganega zakona bo Republika Slovenija izpolnila
tudi zahteve Evropske skupnosti, saj je Evropska komisija že v
rednem letnem poročilu leta 2000 vladi Republike Slovenije, med
drugim priporočila, naj na omenjenem področju sprejme ustrezen
zakon.
2.

Ocena potrebnih finančnih sredstev za izvajanje
zakona

Manjšinam, kamor sodijo tudi Romi in Sinti je v volilnem pravu
olajšana prisotnost v parlamentu, kar pa ne pomeni, da gre za
zajamčeno pravico.

Cilji in načela zakona

ČEŠKA

Predlog zakona o romski skupnosti je pripravljen na podlagi
ustavnega določila. 65. člen Ustave RS namreč določa, da ima v
Sloveniji živeča romska skupnost položaj in pravice, ki jih ureja
zakon. Omenjeni predlog zakona ima podlago tudi v določilih II.
poglavja Ustave RS - človekove pravice in temelje svoboščine in temelji na 14. členu.

Romi so prišli na Češko prek Balkana, v začetku 15. stoletja.
Živeli so kot nomadi, največ jih je bilo na severozahodu dežele.
Romi na Češkem imajo enake pravice kot vsi ostali.
Na Češkem narodne manjšine nimajo v zakonu vnaprej
zagotovljenega poslanskega mesta.

Predlog zakona o romski skupnosti tako predstavlja krovni zakon
omenjenega vsebinskega področja.

Romi so lahko izvoljeni tudi v parlament, če dobijo najmanj 5 %
glasov.

Cilj predlaganega zakona je dokončna ureditev statusa romske
skupnosti v Republiki Sloveniji ter zagotavljanje enakosti pred
zakonom ne glede na narodnost, jezik, vero, politično ali drugo
prepričanje. Pri pripravi zakona, ki bo uredil položaj in pravice
romske skupnosti smo sledili tudi priporočilom Evropske unije.
Glede na ugotovitve Evropske komisije ter njena priporočila mora
Slovenija ustrezno urediti položaj romske skupnosti oziroma
sprejeti zakon, ki bo urejal položaj in posebne pravice romske
skupnosti, s čimer bo nedvomno omogočena hitrejša socioekonomska integracija članov romske skupnosti, kakor tudi
dokončno rešeno romsko vprašanje.

Romi na Slovaškem nimajo predvidenega poslanskega mesta,
pač pa veljajo za vse politične stranke enaka pravila za izvolitev
oziroma predstavništvo (5 % volilni prag).

Z izenačenjem položaja romske skupnosti z ostalimi državljani
RS jim bo zakon omogočil lažjo integracijo na vseh sferah življenja:
izobraževanje, jezik, zaposlovanje, zdravstveno in socialno
varstvo, itd.

Svoje predstavnike imajo v pomembnih posvetovalnih organih,
npr. v Vladnem svetu za zadeve narodnosti, in v posebnih komisijah
za šolstvo, kulturo religijo in regionalni razvoj. Predstavnika v
parlamentu nimajo.

poročevalec, št. 40

SLOVAŠKA
Romi so se naselili na Slovaško v začetku 15. stoletja.
Imajo enake pravice kot vsi ostali državljani.
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nimajo posebnih pravic in posebnega položaja.

III. BESEDILO ČLENOV

Vsi so pred zakonom enaki.
Zakon o romski skupnosti
I. Končne določbe
I. Splošne določbe

3. člen

1. člen

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

Ta zakon določa položaj in posebne pravice romske skupnosti,
ki živi v Sloveniji.
II. Določba o pravicah in položaju
2. člen
Člani in članice romske skupnosti, ki živijo v Republiki Sloveniji

VI. OBRAZLOŽITEV
Sloveniji. Romi v Sloveniji niso avtohtoni, ampak so se naseljevali
po slovenskih krajih v času formiranja kasarn nekdanje JLA, v
njihovi okolici. Večina Romov se je priselila v Slovenijo v letih 1952
do 1956, kar je razvidno iz popisov prebivalstva Republike
Slovenije oziroma iz občinskih, okrajnih in drugih popisov
prebivalcev. Veliko število Romov pa se je priselilo v Slovenijo v
času po letu 1996, ko so bile razmere v samostojni Republiki
Sloveniji mirne, v drugih delih bivše Jugoslavije pa so bile kaotične,
večinoma vojne razmere. Dodatni val priseljevanja Romov se je
zgodil pred kratkim v povezavi s tako imenovanimi»izbrisanimi«,
ki zaradi skorajšnjega vstopa Slovenije v EU, pričakujejo
predvsem možnost neoviranega potovanja znotraj EU.

V zakonu predlagane rešitve izhajajo iz 65. člena Ustave
Republike Slovenije, ki narekuje, da se položaj in pravice romske
skupnosti, ki živi v Sloveniji uredi z zakonom. Namen zakona je
zapolnitev pravne praznine.
Določba o pravicah in položaju določa, da romska skupnost v
Sloveniji nima posebnih pravic in posebnega položaja. Pri tem se
sklicujemo na 14. člen Ustave Republike Slovenije, ki govori: »V
Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in
temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik,
vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo,
izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino.
Vsi so pred zakonom enaki.« in primerljive zakonske rešitve v
nekaterih evropskih državah.

Glede avtohtonosti je potrebno navesti, kaj o terminu avtohton
pravi Slovar slovenskega knjižnega jezika, namreč: avtohton
pomeni avtohton -a -o prid. (o) ki ie po izvoru od tam, kier živi:
domač, prvoten: avtohtoni narodi: avtohtono prebivalstvo /
avtohtona rastlina, drevesna vrsta // knjiž. izviren, samonikel:
avtohton umetniški izraz; avtohtona poezija.

Prav tako ocenjujemo, da je uporaba oznake ROM v Sloveniji
napačna, saj pri tem ni upoštevana osnovna delitev, tj. na Rome
in Sinte. Druge evropske države jih obravnavajo ločeno, zato
smo mnenja, da je zapis v Ustavi Republike Slovenije v neustrezni
obliki. Ta namreč govori zgolj o Romih in vsebinsko izpušča drugo
polovico, torej Sinte.

Evidentno je torej, da glede na leta priselitve v Slovenijo Romi ne
morejo biti avtohtoni prebivalci, saj živijo na Slovenskem šele
okoli 50, oziroma manj let.

Ustavno sodišče Republike Slovenije v svoji zahtevi (Odločba
US020-01 / 90 - 0004 / 0168) govori o avtohtonosti Romov v

\
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH

ZAKONA 0 JAVNIH NAROČILIH
- prva obravnava - EPA 833 - III

SKUPINA POSLANCEV

DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE
skupina poslancev

IME IN PRIIMEK

PdDPIS

1.
Ljubljana, 22. maj 2003

2.

^h-TQ

3.

Zadeva: ZAHTEVA PO SPLOŠNI RAZPRAVI
Poslancem Državnega zbora RS je bil 09.05.2003 posredovan
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih
naročilih - prva obravnava - EPA 833-111.

-Jo«

Na podlagi prvega odstavka 122. člena poslovnika Državnega
zbora RS podpisana skupina poslancev zahteva, da se o
navedenem predlogu zakona opravi splošna razprava.

(flufco

jC-vLpu,:.

JIT2F JfČOiV*
11

(l.

12

d****/

13

M-'7W-Y

OPOMBA UREDNIŠTVA:
Predlog Zakona o spremembah In dopolnitvah
zakona o javnih naročilih - prva obravnava EPA 833 - III, je bil objavljen v Poročevalcu it.
32, dne 15.5.2003.
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51

poročevalec, št. 40

-

<

'i

.
j.

x

-■

'
■

■ ■

„
v
poročevalec, št. 40

52

'

■

Predlog za

SPREJEM AVTENTIČNE RAZLAGE PRVEGA
ODSTAVKA 83. ČLENA ZAKONA 0 DRŽAVNI

UPRAVI V ZVEZI Z DRUGIM
IN TRETJIM ODSTAVKOM 103. ČLENA

ZAKONA O DRŽAVNI OPRAVI

(ORZDU-1-83)

- EPA 861 - III
VLADA 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 bosta kot
njena predstavnika na sejah Državnega zbora Republike
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala:

Številka: 007-02/2001-3
Ljubljana, 22.05.2003
Vlada Republike Slovenije je na 16. redni seji dne 10.04.2003
določila besedilo:

-

- PREDLOGA ZA SPREJEM AVTENTIČNE RAZLAGE
PRVEGA ODSTAVKA 83. ČLENA ZAKONA O DRŽAVNI
UPRAVI V ZVEZI Z DRUGIM IN TRETJIM ODSTAVKOM 103.
ČLENA ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi prvega odstavka 149.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

30. maj 2003

dr. Rado Bohinc, ministert za notranje zadeve
dr. Grega Virant, državni sekretar v Ministrstvu za notranje
zadeve

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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PREDLOG ZA SPREJEM AVTENTIČNE RAZLAGE
PRVEGA ODSTAVKA 83. ČLENA ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI (ZDU-1)
V ZVEZI Z DRUGIM IN TRETJIM ODSTAVKOM 103. ČLENA
ZAKONA O UPRAVI

I. UVOD
Na podlagi prvega odstavka 149. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02, v
nadaljevanju: PoDZ-1) Vlada Republike Slovenije podaja Državnemu zboru Republike Slovenije
predlog za sprejem avtentične razlage prvega odstavka 83. člena Zakona o državni upravi (Uradni list
RS, št. 52/02, v nadaljevanju: ZDU-1) v povezavi z drugim in tretjim odstavkom 103. člena Zakona o
upravi (Uradni list RS, št. 67/94, prenehal veljati) s prošnjo, da ga v skladu s tretjim odstavkom istega
člena PoDZ-1 predsednik državnega zbora posreduje v nadaljnji postopek.

II. NASLOV ZAKONA
Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02) v povezavi z Zakonom o upravi (Uradni list RS, št.
67/94, prenehal veljati)

III. NAVEDBA ČLENA, ZA KATEREGA SE PREDLAGA AVTENTIČNA RAZLAGA
Besedilo prvega odstavka 83. člena ZDU-1 se glasi:
»Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati:
- zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev, razen določb 23. in 24. člena zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list
RS. št. 30/01),
- zakon o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 - odločba US, 29/95 - ZPDF in 80/99 - ZUP),
razen določb o izvrševanju inšpekcijskega nadzorstva (določbe od 83. do 98. člena);"
v povezavi z drugim in tretjim odstavkom 103. člena Zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94,
prenehal veljati), ki se glasi:
"Upravne enote opravljajo delo v prostorih in s sredstvi, ki so jih kot družbeno premoženje do tedaj
uporabljali občinski upravni organi za področja iz prvega odstavka 101. člena tega zakona.

poročevalec, št. 40
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Prostori in sredstva iz prejšnjega odstavka po stanju na dan 31.12.1993 ostanejo v lasti občine s tem,
da so jih občine dolžne prepustiti v uporabo upravnim enotam. Za uporabo teh prostorov in sredstev
zagotavlja Vlada Republike Slovenije povračilo sorazmernega dela stroškov za vzdrževanje in
obratovanje."

IV. RAZLOGI ZA AVTENTIČNO RAZLAGO
Zakon o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) je ob prenosu nalog državne uprave z občinskih organov na
upravne enote (1.1.1995) v 103. členu uredil pravna razmerja v zvezi s prostori In sredstvi, potrebnimi
za izvajanje nalog upravnih enot. Prostori in sredstva so ostali v občinski lasti, vendar jih je bila občina
dolžna prepustiti v uporabo upravni enoti proti povračilu sorazmernega dela stroškov za vzdrževanje
in obratovanje.
V mesecu juniju leta 2002 je začel veljati ZDU-1, ki je razveljavil Zakon o upravi, vključno s 103.
členom. ZDU-1 ne vsebuje določb o razmerjih med občino in državo glede prostorov in sredstev iz
103. člena Zakona o upravi. Zakonodajalčev namen je bil ohraniti obstoječe stanje in vanj ne posegati;
predlog, da bi se na prostorih in opremi vzpostavila (so)lastninska pravica države, je bil zavrnjen v fazi
priprave zakona.
V praksi so se s strani nekaterih občin pojavile razlage, da dejstvo, da novi ZDU-1 ne ureja navedene
problematike, pomeni, da prenehajo veljati dotedanja pravna razmerja in da je potrebno razmerja
urediti na novo kot običajna civilnopravna (najemna) razmerja. To bi pomenilo, da bi se morala država
pogajati z vsako občino o sklenitvi najemne pogodbe, pri čemer bi najemno razmerje nastalo samo v
primeru, da bi občina na to pristala.
Takšna razlaga je nesprejemljiva in bi pomenila ogrožanje izvajanja državnih funkcij. Predlagatelj
ocenjuje, da je zaradi odprave nejasnosti glede pravnih razmerij, povezanih s temi prostori in sredstvi,
potreben sprejem avtentične razlage.
Tretji odstavek 103. člena Zakona o upravi je naložil občinam obveznost prenosa prostorov in
sredstev v uporabo upravnim enotam proti povračilu stroškov. S tem je bilo trajno vzpostavljeno
specifično (javno)pravno razmerje med državo in občino glede teh prostorov in sredstev, ki ga novi
ZDU-1 ni prekinil. Vzpostavljena je bila t.i. javnopravna služnost na premoženju v lasti občine. Prenos
je bil enkratno dejanje in z njegovo Izvedbo so bile določbe, ki so bile podlaga zanj, konzumirane. Zato
ni bilo potrebno, da bi v novem zakonu znova posebej urejali ta vprašanja.
Namen prostorov in opreme v uporabi upravnih enot ostaja nespremenjen; to premoženje bo še
naprej namenjeno opravljanju državnih funkcij oziroma nalog državne uprave, ki jih opravljajo upravne
enote.

V. PREDLOG BESEDILA AVTENTIČNE RAZLAGE

Na podlagi 152.člena poslovnika Državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
2003 sprejel
A VTENTIČNO RAZLAGO

30. maj 2003
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prvega odstavka 83. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02) v zvezi z drugim in
tretjim odstavkom 103.člena Zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, prenehal veljati) v naslednjem
besedilu:
"Prvi odstavek 83. člena Zakona o driavni upravi (Uradni list RS, št. 52/02), ki se glasi:
" Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati:
- zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev, razen določb 23. in 24. člena zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list
RS, št 30/01),
- zakon o upravi (Uradni list RS, št 67/94, 20/95 - odločba US, 29/95 - ZPDF in 80/99 - ZUP),
razen določb o Izvrševanju Inšpekcijskega nadzorstva (določbe od 83. do 98. člena);"
v povezavi z drugim In tretjim odstavkom 103. člena Zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94,
prenehal veljati), ki se glasita:
"Upravne enote opravljajo delo v prostorih In s sredstvi, ki so jih kot družbeno premoženje do tedaj
uporabljali občinski upravni organi za področja iz prvega odstavka 101. člena tega zakona.
Prostori in sredstva Iz prejšnjega odstavka po stanju na dan 31.12.1993 ostanejo v lasti občine s tem,
da so jih občine dolžne prepustiti v uporabo upravnim enotam. Za uporabo teh prostorov in sredstev
zagotavlja Vlada Republike Slovenije povračilo sorazmernega dela stroškov za vzdrževanje In
obratovanje;"
pomenijo,
da niso prenehala z določbami tretjega odstavka 103. člena Zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94)
vzpostavljena pravna razmerja med državo in posameznimi občinami glede uporabe prostorov in
sredstev, ki so jih bile občine dolžne prepustiti v uporabo upravnim enotam. Ti prostori in sredstva
ostajajo še naprej obremenjeni s pravico uporabe proti povračilu sorazmernega dela stroškov za
vzdrževanje in obratovanje."
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Predlog

STALIŠČ DRŽAVNEGA ZBORA 0

INSTITUCIONALNI UREDITVI TER SKUPNI

ZUNANJI, VARNOSTNI IN OBRAMBNI

POLITIKI EVROPSKE UNIJE
- EPA 862 - III
REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR

institucionalni ureditvi ter skupni zunanji, varnostni in obrambni
politiki Evropske unije in sprejela naslednji sklep:

Komisija za evropske zadeve

ZADEVA: Predlog Stališč Državnega zbora o
Institucionalni ureditvi ter skupni zunanji, varnostni In
obrambni politiki Evropske unije

"Komisija za evropske zadeve sprejme predlog Stališč
Državnega zbora o institucionalni ureditvi ter skupni zunanji,
varnostni in obrambni politiki Evropske unije in predlaga
Državnemu zboru Republike Slovenije, da v skladu s
poslovnikom Državnega zbora predlog Stališč čim preje uvrsti
na dnevni red seje Državnega zbora Republike Slovenije in
predlog Stališč sprejme".

Dne 26. maja je Komisija DZ za evropske zadeve na 7. nujni
seji obravnavala predlog Stališč Državnega zbora o

Alojz Peterle, l.r.
predsednik

Ljubljana, 27. maj 2003
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PREDLOG STALIŠČ DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE
SLOVENIJE O PRIHODNJI INSTITUCIONALNI UREDITVI TER
SKUPNI ZUNANJI, VARNOSTNI IN OBRAMBNI POLITIKI
EVROPSKE UNIJE

Zavedajoč se vloge in pomena Konvencije o prihodnosti Evropske unije;
zavedajoč se potrebe po opredelitvi do odprtih ključnih vprašanj institucionalne in
politične ureditve Evropske unije, ki neposredno zadevajo Republiko Slovenijo kot bodočo
državo članico v Evropski uniji: vprašanje učinkovitega predsedovanja Evropskemu svetu
in posledično prepoznavnejšega zastopanja Evropske unije v mednarodnem okolju;
vprašanje sestave Evropske komisije in način izvolitve njenega predsednika; oblikovanje
skupne zunanje, varnostne in obrambne politike Evropske unije in vloga evropskega
zunanjega ministra; ter vloga Sodišča Evropskih skupnosti;
podpirajoč demokratično razpravo, ki poteka v okviru Konvencije o prihodnosti Evropske
unije;
zavzemajoč se za to, da bo rezultat Konvencije o prihodnosti Evropske unije, enoten
dokument v obliki nove ustavne pogodbe Evropske unije, ki bo izpolnjeval kriterije, kot jih
je opredelila Laekenska deklaracija: večjo demokratičnost, transparentnost in
učinkovitost ter delovanje institucij Evropske unije približal njenim državljanom;
ter
v prepričanju, da je v interesu Republike Slovenije kot tudi Evropske unije enakopravno
odločanje vseh držav članic in pridruženih članic o sklepnem dokumentu Konvencije o
prihodnosti Evropske unije na prihodnji medvladni konferenci;

STALIŠČA DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE O PRIHODNJI
INSTITUCIONALNI UREDITVI TER ZUNANJI, VARNOSTNI IN OBRAMBNI
POLITIKI EVROPSKE UNIJE
I.
Državni zbor Republike Slovenije se zavzema za razširitev uporabe zakonodajnega
postopka soodločanja na vsa področja sprejemanja evropske zakonodaje.
II.
Državni zbor Republike Slovenije se zavzema za glasovanje s kvalificirano večino, ki naj
postane splošno pravilo odločanja v razširjeni Evropski uniji, razen za izjeme, za katere
tako določa Ustavna pogodba.
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m.
Državni zbor Republike Slovenije se zavzema za ohranitev rotacije predsedovanja
Evropskemu svetu, ki naj tudi v razširjeni Evropski uniji upošteva načelo enakopravnosti
držav Članic v predsedovanju in obenem izboljša učinkovitost ter zagotavlja kontinuiteto
dela Evropskega sveta.
IV.
Državni zbor Republike Slovenije se zavzema za močno, neodvisno Evropsko komisijo, ki
bo zagotavljala spoštovanje skupnega evropskega interesa in bo glavno izvršilno telo
Evropske unije.
V.
Pri sestavi in delovanju Evropske komisije mora biti zagotovljena enakopravnost med
državami članicami, zato se Državni zbor Republike Slovenije zavzema za načelo en
komisar ena država.
VI.
Državni zbor Republike Slovenije se zavzema, da Evropski parlament voli predsednika
Evropske komisije. Državni zbor Republike Slovenije tudi meni, da mora biti Evropska
komisija kot telo odgovorna tako Evropskemu parlamentu kot Evropskemu svetu.
VIL
Državni zbor Republike Slovenije meni, da je oblikovanje skupne zunanje, varnostne in
obrambne politike, temelječe na vrednotah miru, ključnega pomena za močnejšo vlogo
Evropske unije v mednarodnih odnosih.
VID.
Državni zbor Republike Slovenije se zavzema za uvedbo instituta evropskega zunanjega
ministra. Evropski zunanji minister naj bo podpredsednik Evropske komisije, na področju
skupne zunanje, varnostne in obrambne politike pa delovati kot član Sveta. Ima naj enotno
strokovno podporo/sekretariat, ki bo del Evropske komisije. Evropski zunanji minister ima
na lastno pobudo, pobudo Komisije ali pobudo skupine držav članic, ki jih določena
zadeva posebej zadeva, izključno pravico do pobude. Evropskega zunanjega ministra
imenuje Evropski svet s kvalificirano večino s soglasjem predsednika Komisije.
IX.
Državni zbor Republike Slovenije se zavzema za večjo vlogo nacionalnih parlamentov in
Evropskega parlamenta na področju skupne zunanje, varnostne in obrambne politike.
Potrebno je zagotoviti pravočasno in redno pridobivanje informacij. Državni zbor
Republike Slovenije se zavzema za letno razpravo o zunanjepolitičnih temah Evropske
unije v nacionalnih parlamentih in v Evropskem parlamentu, kar bi povečalo
demokratično legitimnost na zunanjepolitičnem področju.

30. maj 2003

59

poročevalec, št. 40

X
Prevladujoč način odločanja na področju skupne zunanje, varnostne in obrambne politike
je glasovanje s kvalificirano večino. Soglasje pri sprejemanju odločitev naj se ohrani zgolj
na področju uporabe vojaške sile Evropske unije kot temeljnega področja nacionalnega
interesa. Vsaka država članica Evropske unije, ki sprejemu odločitve nasprotuje ali se
vzdrži, ima pravico do izvzetja iz sicer obveznega izvajanja sprejete odločitve Evropske
unije. O tem mora nemudoma obvestiti Evropskega zunanjega ministra.
XI.
Državni zbor Republike Slovenije se zavzema za podaljšanje mandata sodnikov in
generalnih pravobranilcev na Sodišču Evropskih skupnosti. Države članice naj jih po
predhodnem mnenju strokovne komisije tudi v bodoče imenujejo s soglasjem. Ustavna
pogodba pa mora določiti, da so svoje delo dolžni opravljati neodvisno in nepristransko.
XII.
Državni zbor Republike Slovenije meni, da je odločanje s kvalificirano večino glasov
ključnega pomena tudi za učinkovito delovanje sodišč Evropskih skupnosti. Kvalificirana
večina mora zato postati merilo za sprejemanje določb o ustanovitvi sodnih oddelkov,
razširitvi pristojnosti sodišč Evropskih skupnosti in poslovnika sodišč Evropskih
skupnosti, razen poglavja o jezikih postopka.
xni.
Državni zbor Republike Slovenije meni, da je za nadzor nad zakonitostjo aktov Evropske
unije pred sodišči Evropskih skupnosti zelo pomembna tudi vloga posameznikov kot
pritožnikov, ki morajo imeti na razpolago učinkovita pravna sredstva za izpodbijanje
zakonskih in izvršilnih aktov Evropske unije.
XIV.
Državni zbor Republike Slovenije se zavzema za učinkovit mehanizem izvrševanja odločb
sodišč Evropskih skupnosti tako, da lahko slednji državi članici izjemoma določita
primeren rok za prostovoljno izvršitev odločbe in na podlagi predloga Evropske komisije
tudi ustrezno denarno sankcijo za primer, da odločba tudi po poteku roka ni izvršena.
XV.
Državni zbor Republike Slovenije podpira spremembo nazivov sodišč Evropskih skupnosti
v smeri, da bodo iz nazivov jasneje razvidne njihove pristojnosti.
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OBRAZLOŽITEV
K PREDLOGU STALIŠČ DZ RS O PRIHODNJI INSTITUCIONALNI
UREDITVI TER SKUPNI ZUNANJI, VARNOSTNI IN OBRAMBNI
POLITIKI EU:

V zaključni fazi oblikovanja sklepnega dokumenta dela Konvencije o prihodnosti
Evropske unije ostajajo odprta vprašanja o bodoči institucionalni in politični ureditvi
Evropske unije. Gre za aktualna vprašanja učinkovitega predsedovanja Evropskemu svetu
in posledično prepoznavnejšega zastopanja Evropske unije v mednarodnem okolju;
vprašanje sestave Evropske komisije in način izvolitve njenega predsednika; nadaljnji
razvoj skupne zunanje, varnostne in obrambne politike Evropske unije in vloga
evropskega zunanjega ministra; ter vloga Sodišča Evropskih skupnosti. Vse to neposredno
zadeva tudi Republiko Slovenijo kot bodočo državo članico Evropske unije, ki ji morajo
biti zagovarjanje komunitarnosti in skrb za ohranjanje splošnega evropskega interesa v
posebnem interesu, zato je toliko pomembneje opredeliti se do teh ključnih vprašanj v
obliki deklaracije, ki jo sprejme Državni zbor Republike Slovenije.

Ad I: POSTOPEK SOODLOČANJA

Poznamo štiri vrste zakonodajnih postopkov: posvetovanje, sodelovanje, soodločanje in
potrditev. Temeljna razlika med vsemi štirimi vrstami zakonodajnih postopkov se nanaša
na pristojnosti, ki jih ima Evropski parlament. Njegova pristojnost je najmanjša v
postopku svetovanja, največja pa v postopku soodločanja, kjer ima pravico uporabe veta.

V postopku soodločanja Komisija predloži zakonodajni predlog Svetu, ki ga posreduje
Evropskemu parlamentu v prvo branje. Že po prvem branju je lahko predlog sprejet, če
Svet sprejme amandmaje Evropskega parlamenta in temu primerno oblikuje »skupno
stališče«. V primeru, da se instituciji ne strinjata, lahko Evropski parlament z večino
glasov zavrne predlog, ki s tem pade. Druga možnost, ki jo ima parlament je, da z večino
glasov spremeni »skupno stališče«. V tem primeru nastopi faza poravnave med
Evropskim parlamentom in Svetom. Rezultat poravnave mora biti potijen v Svetu s
kvalificirano večino in v Evropskem parlamentu z večino oddanih glasov. Če poravnava
ni bila uspešna, predlog pade.
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Ad. O: KVALIFICIRANA VEČINA

Evropska unija s 25 državami članicami ne bo delovala učinkovito, če bo temeljila na
soglasnem sprejemanju odločitev. S tem bi bila dana vsaki državi članici možnost uporabe
pravice do veta, kar bi zaustavilo oziroma upočasnilo celotno funkcioniranje Evropske
unije. Zavzemati se je potrebno za glasovanje s kvalificirano večino kot pravilo pri
sprejemanju odločitev. To pa ne pomeni, da ni potrebno izpostaviti določenih varovalk,
ko in na katerih področjih naj se soglasje ohrani.

Ad. HI: PREDSEDOVANJE EVROPSKEMU SVETIJ

Izhodišče

za

razhajanja

med

predlogi

reforme

sedanjega

rotacijskega

sistema

predsedovanja Evropskemu svetu (ES), kjer velike države zagovarjajo uvedbo stalnega
predsednika ES na eni strani, medtem ko se večina manjših držav in držav pristopnic
*
zavzema za ohranitev rotacije predsedovanja, je mogoče najti že v samih kriterijih in
načelih, ki jih dva »bloka« predlogov postavljata na prvo mesto. Predlagateljice stalnega
predsednika ES izpostavljajo kriterij izboljšanja koordinacije in konsistentnosti dela ES
ter posledično večje učinkovitosti in prepoznavnejšega predstavljanja EU v mednarodnem
okolju.

Zagovornice

ohranitve

sedanjega

sistema

rotacije

izpostavljajo

načelo

enakopravnosti držav članic pri periodični udeležbi v predsedovanju EU ter velik simbolni
pomen, vključno z mednarodnim prestižem in odgovornostjo.

Menimo, da je v interesu Republike Slovenije, da izpostavi pomen ohranitve načela
rotacije pri predsedovanju, saj ji kot majhni državi in novi bodoči članici EU, možnost
predsedovanja EU pomeni ne le dokaz zaupanja s strani EU, temveč je predsedovanje
lahko priložnost, da dokaže odgovornost svojega delovanja, nadgradi svojo mednarodno
pozicijo, hkrati pa je predsedovanje »proces učenja«, ki tako državni administraciji kot
državljanom približa delovanje EU. Veljalo pa bi razmisliti o možnih izboljšavah
sedanjega sistema rotacije spričo dejstva, da bo v razširjeni EU petindvajsetih držav,
posamezna država članica prišla na vrsto za predsedovanje v intervalu dvanajstih let in
pol.
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Reforma sistema rotacije ES je za Slovenijo sprejemljiva, če bo še naprej upoštevala
načelo enakopravnosti držav članic pri periodičnem sodelovanju v predsedovanju ES in,
ki bo obenem zagotovila, da bo ES kot pomemben organ, ki EU daje smernice političnega
razvoja tudi v razširjeni EU petindvajsetih držav deloval učinkovito in konsistentno.

1. Osnovo za zagotavljanje učinkovitosti in kontinuitete predsedovanja ES predstavlja
večletni strateški program dela EU. ki ga na predlog Evropske komisije sprejme ES. Tako
stališče zavzema tudi Evropska komisija, ki predlog za reformo izvaja iz vprašanja, kako
doseči večjo medinstitucionalno koordinacijo pri oblikovanju večletnega strateškega
programa dela EU. Tako oblikovan večletni program je dobra osnova za izvajanje
predsedovanja ES in posledično vpliva na večjo učinkovitost in zagotavljanje kontinuitete
rotirajočega predsedovanja EU.

2- »Timsko« rotacijsko predsedovanje: za večjo učinkovitost ter enakovreden dostop do
predsedovanja v manjšem časovnem intervalu podpiramo tesnejše sodelovanje držav
članic pri predsedovanju z oblikovanjem »skupin predsedujočih držav« (na primer
»četvork«), ki bi po načelu enakovredne rotacije za daljše obdobje (na primer enega leta)
skupaj predsedovale Evropskemu svetu in si med seboj razdelile predsedovanja
posameznim formacijam Sveta ministrov. Časovni interval, v katerem bi vsaka država
članica prišla na vrsto za predsedovanje bi se tako zmanjšal na šest let. Sestava »skupin
predsedujočih« bi morala biti uravnotežena in upoštevati kriterije velikosti (ravnotežje
med majhnimi, velikimi in srednjevelikimi članicami), geografske lege, novih/starih
članic ipd.

Ad IV. V. VI: EVROPSKA KOMISIJA

Državni zbor Republike Slovenije zavzema za močno, nadnacionalno Evropsko komisijo,
ki bo tudi glavni izvršilni organ (Ad IV). Po sedanji ureditvi ima pomembne izvršilne
funkcije tudi Svet. Izvršna oblast v EU je kot rečeno razdeljena med (Evropski) Svet in
Evropsko komisijo, zato je vodenje izvršilne oblasti porazdeljeno med predsedstvi obeh
institucij. Izvršilna pristojnost Evropske komisije je omejena z izvršno pristojnostjo Sveta.
Ugotovimo lahko torej, da je Evropska komisija »močna« na področjih, kjer ji je
pristojnost prepuščena in istočasno »Šibka«, ker ji je pristojnost prepuščena na omejenem
številu političnih področij. Če želimo ustvariti primerno institucionalno ravnovesje in
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narediti korak naprej v evropski integraciji, je potrebno Evropski komisiji prepustiti prvo
mesto v izvršilni veji oblasti ter jo legitimizirati. Obenem pa ne smemo pozabiti na načelo
enakopravnosti držav članic, kar pa je najbolj razvidno iz dejstva, da ima vsaka država
svojega komisarja (Ad V). Za legitimizacijo Evropske komisije bi bilo pomembno, da
predsednika Evropske komisije voli Evropski parlament in da se s tem upošteva izid
evropskih parlamentarnih volitev. V sedanji ureditvi ima parlament obrobno vlogo pri
imenovanju predsednika, zato politične barve predsednika glede na vladajoče stranke v
Evropskem parlamentu v glavnem ne pridejo do izraza, kar pa poleg manjše legitimnost
predsednika med drugim tudi manjša vlogo Evropskemu parlamentu (Ad VI).

Ad. VII: POT K POLITIČNI UNIJI

EU po številu prebivalstva predvsem pa po gospodarski moči predstavlja eno
najpomembnejših velesil v mednarodni skupnosti. Navkljub svoji velikosti, številu
prebivalstva ter visokemu gospodarskemu, ekonomskemu in splošnemu civilizacijskemu
razvoju, pa njena politična moč in vpliv močno zaostajata. Povezovanje držav članic na
področju skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) in postopna izgradnja politične
unije sta ključnega pomena za močno politično vlogo EU, ki je ta zaenkrat še nima. Brez
politične podpore komunitarizaciji SZVP je mogoče predvideti nadaljevanje dokaj
obrobne vloge EU v svetovni politiki.

Ad. VIH: EVROPSKI ZUNANJI MINISTER

Institut evropskega zunanjega ministra oziroma enega sogovornika ostalemu delu
mednarodne skupnosti je pomemben z vidika večje jasnosti in prepoznavnosti EU v
mednarodnih odnosih, s katerim bi se EU izognila podobnim situacijam kot je bila iraška
kriza, v katerem so se posamezne države Članice EU s sogovorniki v mednarodni
skupnosti pogovarjale ločeno, EU sama pa je v krizi igrala zelo obrobno vlogo. Zaradi
konsistentnega nastopa zunanjega ministra in enotnosti SZVP je pomembno, da ima
minister enoten sekretariat. Evropski zunanji minister mora nujno imeti tudi možnost
zakonodajne pobude, znova zaradi konsistentnosti pa je najbolje, da je ta pobuda
izključna. Formalno je zunanji minister član tako Evropske komisije kot Sveta EU, zato
lahko tako Evropska komisija kot skupina držav članic svoje zakonodajne predloge
posredujejo zunanjemu ministru.
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Ad. IX: VLOGA NACIONALNIH PARLAMENTOV IN EVROPSKEGA PARLAMENTA
NA PODORČJU SZVP

Evropski parlament in nacionalni parlamenti morajo igrati večjo vlogo na področju SZVP.
Evropski parlament bi bilo potrebno vključiti v postopek sprejemanja najpomembnejših
odločitev. Obstoječa ureditev, ki zahteva, da predsedstvo in Evropska komisija redno
obveščata Evropski parlament o vseh zadevah s področja SZVP ter, da se predsedstvo
posvetuje z Evropskim parlamentov in upošteva njegove poglede, je nezadostna v smislu
potrebe po večji demokratični legitimnosti, nadzoru in transparentnosti postopkov na
področju SZVP. Predsedstvo bi moralo Evropskemu parlamentu za pisno poročilo iz
vprašanj zunanje politike in varnosti. Prav tako bi morala biti dejavnejša vloga
nacionalnih parlamentov, ki bi morali biti obveščeni o vseh zadevah s področja SZVP in
imeti možnost posredovanja stališč glede posameznih vprašanj, do katerih so, kot
zakonodajno telo v državah članicah EU, še posebej občutljivi. Letne razprave v okviru
Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentih glede zunanjepolitične in varnostne
tematike bi bile dober pokazatelj preostalim institucijam EU kakšna stališča zavzemajo
demokratično in neposredno izvoljena telesa držav članic in EU.

Ad. X: NAČIN SPREJEMANJA ODLOČITEV NA PODORČJU SZVP

Izhajajoč iz potrebe po močnejši in večji vlogi EU v mednarodnih odnosih, je prvi in eden
ključnih predpogojev za takšno učinkovitost predvsem hitrost sprejemanja odločitev. Z
uvedbo glasovanja s kvalificirano večino kot pravila na področju SZVP, bi se EU izognila
situacijam, ko lahko nestrinjanje ene same države članice privede do blokade delovanja
celotne skupnosti in tako onemogoča sprejetje odločitev in izpeljavo politik. Izjema je
področje uporabe vojaške sile, ki nesporno bistveno vpliva na nadaljnje politike vseh
držav članic, zato se morajo tudi vse države z njo strinjati. Pomembna je tudi odločitev, da
se lahko posamezna država izogne sodelovanju v akciji, ki ji je izrecno nasprotovala (toda
bila v njej preglasovana). Na ta način EU v imenu »skupnostnih interesov« ne more
posamezni državi članici vsiljevati politike, s katero se ta ne strinja oz. v njej ne želi
sodelovati.
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Ad. XI: IMENOVANJE SODNIKOV IN GENERALNIH PRAVOBRANILCEV NA
SODIŠČI I EVROPSKIH SKUPNOSTI IN SODNIKOV NA SODIŠČU PRVE STOPNJE

problem je, ker mnenje o kandidatih podajo nacionalni pravni
strokovnjaki z vidika usposobljenosti kandidata za delo v nacionalnem okolju, ne pa v
mednarodnem okolju. Zato ostajajo kandidati 'neocenjeni' glede mednarodnih kvalifikacij
niti jih ne more oceniti ustanova kamor kandidirajo. Ustanovitev strokovne komisije
rešuje to pomanjkljivost.

Soglasje za imenovanje: imenovani naj bodo s soglasjem vseh držav članic, tako kot velja
to sedaj po Pogodbi Evropskih skupnosti, saj imajo na ta način tudi manjše države članice
možnost vplivati na celotno sestavo Sodišč EU v Luksemburgu, katerega odločbe
učinkujejo v vseh državah neposredno (erga omnes).

Merila za delo: določiti bi bilo le potrebno, da morajo biti sodniki in generalni
pravobranilci pri opravljanju svojega dela neodvisni in nepristranski, saj sedaj to merilo
Pogodba Evropskih skupnosti določa le za imenovanje kandidatov ne pa tudi za sojenje.
Tovrstno določbo določajo vse nacionalne ustave1 in mednarodni dokumenti o
mednarodnih sodiščih.

Mandat: za sodnike in generalne pravobranilce Sodišča Evropskih skupnosti naj se
podaljša s 6 na 12 let brez možnosti ponovnega imenovanja. S tem bi bila zagotovljena
večja usklajenost precedensov sodišča in enotnejša sodna praksa. Novo imenovani sodniki
pa jih bodo težje spreminjali, ker bo član senata dvanajst let vsaj en sodnik, ki je sodeloval
pri njihovem sprejemanju. Daljši mandat omogoča tudi hitrejše delo sodišča, ker se sedaj
na vsake tri leta zamenja tretjina sodnikov, tako da je treba vsake tri leta spreminjati
sestavo senatov.

Mandat sodnikov Sodišča prve stopnje naj ostane nespremenjen, saj šestletni mandat z
možnostjo ponovnega imenovanja jamči pravno varnost strank, ker se te lahko zoper
odločbe Sodišča prve stopnje pritožijo na Sodišče Evropskih skupnosti, v zapletenih

1

Ustava Republike Slovenije vsebuje tako določbo v 23. členu.
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pravnih vprašanjih pa lahko Sodišče prve stopnje posreduje vprašanja Sodišču Evropskih
skupnosti, pri čemer je na njegove odločitve vezano. Zato imajo možnost, da o njihovih
pravicah in obveznostih vedno odloči pritožbeno sodišče, to je Sodišče Evropskih
skupnosti. Isto velja za odločbe sodnih oddelkov Sodišča prve stopnje. Zato je krajši
mandat utemeljen.

Ad.

XII:

POSTOPEK

USTANOVITVE SODNIH .ODDELKOV.

SPREJEMANJA

POSLOVNIKA SODIŠČ IN RAZŠIRITVE PRISTOJNOSTI SODIŠČA (.INTELEKTUALNA
LASTNINA)

Postopek odločanja naj se spremeni, tako da bo Svet EU o ustanovitvi sodnih oddelkov in
razširitvi pristojnosti namesto s soglasjem odločal s kvalificirano večino glasov, ker bo
sicer ob članstvu 25 in več držav članic neučinkovit, saj lahko veto le ene države članice
povzroči blokado pri odločanju in s tem posredno vpliva na hitrost reševanja zadev pred
sodiščema. Izjema, ko je odločitev potrebno sprejeti s soglasjem, naj velja le za vprašanje
uradnih jezikov v postopkih pred sodiščema, ker se s tem prepreči preglasovanje večjih
držav nad manjšimi. Ostale določbe poslovnika naj se sprejemajo s kvalificirano večino
glasov.

SPLOŠNIM
AKTOM USTANOV. AGENCIJ IN DRUGIH
EVROPSKA UNIJA

Za bolj učinkovito varstvo fizičnih in pravnih oseb pred sodiščema je treba znižati dokazni
standard, ki je sedaj postavljen tako, da pravne in fizične osebe zelo težko dosežejo, da
sodišči odločata o vsebini njihovih zahtevkov. Besedo 'odločitev' je treba nadomestiti z
besedo 'akt', kar pomeni, da mora stranka dokazati, da gre za zakonski akt (ki jo
neposredno in posamično prizadeva), kar bi ji olajšalo dokazovanje pravnega interesa za
vložitev tožbe. Lahko pa bo izpodbijala tudi akte, ki jih izdajo organi EU, ki niso ustanove
(npr. agencije, organi, uradi itd. Kot je npr. EUROPOL, agencija za varno plovbo na
morju itd.), česar sedaj večinoma ne more izpodbijati. Za izpodbijanje izvršilnih
(regulatorni akti - iz prenesene pristojnosti, npr. uredba Evropske komisije) pa je treba
določiti nižji standard izpodbijanja. Stranka mora dokazati le, da gre za izvršilni akt, ki jo
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neposredno prizadeva (dokazati vzročno zvezo), kar ji olajša dokazovanje pravnega
interesa za vložitev tožbe.
Ad. XIV; SISTEM DENARNIH SANKCIJ V PRIMERIH NESPOŠTOVANJA ODLOČB
SODIŠČA EVROPSKIH SKUPNOSTI

Temeljni namen prava EU je njegova enotna uporaba v vseh državah članicah. Če ena
država članica ne spoštuje obveznosti po pravu EU (npr. v roku ne izvrši prenosa
smernice, odločitve Komisije itd.), pomeni da so državljani unije v različnih državah
članicah v različnem položaju, eni v boljšem drugi v slabšem, kar je nedopustna
diskriminacija. Tukaj gre za primer, ko država članica noče spoštovati prava EU in ji
sodišče izjemoma in na predlog Evropske komisije s sodbo naloži izpolnitev obveznosti v
primernem roku. Če jih ne izpolni, ji naloži plačilo denarne kazni, ki se povišuje vse do
izpolnitve obveznosti.

Ad. XV: SPREMEMBA NAZIVOV 'SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
PRVE STOPNJE'

Nazivi naj se uskladijo z dejanskim stanjem, saj so v nazivih še vedno izrazi kot so
Evropska skupnost, čeprav je to ime nadomestilo ime EU. Zato naj se »Sodišče Evropskih
Skupnosti« preimenuje v »Sodišče Evropske unije«, »Sodišče prve stopnje« v »Splošno
sodišče Evropske unije« (ker sedaj rešuje tudi zadeve na pritožbeni stopnji, in ne le na
prvi stopnji), »Sodni oddelki«, pa v »Specializirana sodišča Evropske unije« (ker so
ustanovljena za posamezna pravna področja, npr. za spore s področja intelektualne
lastnine po pravu EU).

Pripravili: Romana Kofler, Radica Nusdorfer, Katja Rejec-Longar, Saša Sever,
Katarina Vatovec
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