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Strinjal sem se z ustavitvijo postopka, vendar sam ob tem ne bi pustil neodgovorjenega vprašanja (glej 

6. točko obrazložitve), ali je bil izpodbijani zakon ustavno dopusten ali ne. Če ni bil, bi v primeru, da 

posledice neustavnosti (namreč s kasneje sprejetim proračunom) ne bi bile odpravljene, Ustavno 

sodišče to res lahko zgolj ugotovilo (z ugotovitveno odločbo po 47. členu ZUstS), kot je to navedeno v 

6. točki obrazložitve. S procesnega gledišča temu dodajam, da je pa v obeh drugih primerih (torej, če 

je zakon sicer bil neustaven, vendar so bile posledice neustavnosti s kasnejšim proračunom 

odpravljene, kakor tudi v primeru, če sploh ni bil neustaven) to možno pravzaprav ugotoviti prav v 

obrazložitvi sklepa o ustavitvi postopka - če ima namreč ugotovitvena odločba po 47. členu ZUstS za 

svojo vsebino res lahko samo ugotovitev, da izpodbijani, a ne več veljavni zakon ni bil v skladu z 

Ustavo (ne pa tudi drugih dveh zgoraj navedenih ugotovitev). Na to zadnje vprašanja ta sklep 

izrecnega odgovora ne daje, saj to za sprejeto odločitev ni bilo potrebno - mislim pa, da mi tako 

stališče omogoča, da v pritrdilnem ločenem mnenju povem, da sem za ustavitev postopka glasoval 

zato, ker po moji presoji izpodbijani zakon vsaj v načelu (in izpodbijan je bil prav v načelu, ne v 

posameznih določbah) ni bil v neskladju z Ustavo. 

 

Stališče, da bi bila država v času brez sprejetega proračuna glede na 148. člen Ustave nujno vezana 

izključno na začasno financiranje po prejšnjem proračunu, torej mesečno na t.i. proračunske 

dvanajstine, je namreč nevzdržno - čeprav bi zgolj gramatikalna razlaga 148. člena Ustave in 

upoštevanje zgolj tega ustavnega člena res kazala na tako striktno vezanost. Na misel (hipotezo) o 

nevzdržnosti take interpretacije nas mora pripeljati že preprosto tehtanje ustavnih vrednot: nesporno 

višja vrednota je spoštovanje zakonskih obveznosti države do tretjih (socialne dajatve, plače itd.) kot 

spoštovanje avtomatizma "začasnih dvanajstin", če bi tak avtomatizem pomenil protiustaven poseg v 

pravice drugih. Ta avtomatizem po drugem odstavku 148. člena Ustave je pač avtomatizem, brez 

zakona - zakonodajalec pa ne le sme, ampak celo mora s posebnim zakonom zagotoviti spoštovanje 

pravic drugih, če se je sprejetje proračuna iz kakršnihkoli razlogov zavleklo. 

 

Morebitno nasprotno sklepanje, da je namen 148. člena Ustave in "krutosti" njegovih "dvanajstin" prav 

ta, naj v primeru nesprejetja proračuna socialne in druge pravice kar bodo prizadete, češ da bo to pač 

toliko hitreje (zaradi socialnih pritiskov) prisililo vlado in stranke v čim hitrejše sprejetje proračuna, je za 

sodobno pravno, demokratično in socialno državo očitno nesprejemljivo. Z ustavnopravnega gledišča 

je nujno (glej tudi spodaj nemška stališča o tem) drugačno temeljno gledanje na ta vprašanja: 

ustavnopravna prioriteta je zagotovitev finančnega kritja za zakonske in druge pravne obveznosti 

države nasproti fizičnim in pravnim osebam (vključno s plačami za državne uradnike) - če ni 

proračuna, pa z začasno zakonsko ureditvijo ("delni oziroma začasni proračun"); prej omenjena logika 

omejenih finančnih virov kot pritiska na kar najhitrejše sprejetje proračuna pride v poštev šele nad prej 

opisano ravnjo finančnega pokritja zakonskih obveznosti - torej šele v tem smislu, da v času brez 

proračuna država ne more prevzemati novih obveznosti, z zakoni širiti dotedanjih pravic, investirati ali 

na kakršenkoli drug način trošiti dodatnih sredstev. Že to je seveda za vsako vlado dovolj močna 

omejitev njene dejavnosti in dovolj močan pritisk na čim hitrejše sprejetje proračuna - nikakor pa ni 

ustavno dopustno, da bi iz tega razloga država ne izplačevala plač, socialnih dajatev itd. 

 

Za primerjavo je zanimivo navesti, da ima Nemčija že kar v ustavi (čl. 111 GG) drugačno, mnogo bolj 

elastično ureditev (v brezproračunskem času je vlada že z ustavo pooblaščena za vse nujne izdatke, 

zlasti za kritje vseh pravnih obveznosti države), poleg tega so po členu 112 GG v primeru 

nepredvidenih in neodklonljivih potreb s soglasjem finančnega ministra dovoljeni celo "nadplanski in 

izvenplanski izdatki" (uberplanmassige und ausserplanmassige Ausgaben) - pa vendar je celo ob tako 

širokih pooblastilih vlade za izdatke daleč nad našimi "dvanajstinami", nemško ustavno sodišče 

izrecno dopustilo možnost podobnega začasnega zakonskega urejanja proračunske materije kot pri 

nas (z "delnim oziroma začasnim proračunom", za katerega ne velja ustavna zapoved uravnoteženosti 

proračuna) - oziroma je takemu zakonskemu urejanju (čeprav to v ustavi ni predpisano) dalo celo 

prednost pred "nadplanskimi in izvenplanskimi izdatki" po 112. členu GG, tako da so slednji dopustni 
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le, "če ni možna pravočasna odobritev takih izdatkov po zakonodajalcu" (tretji Leitsatz k odločbi 

BVerfGE 45, 1). 

 

Tudi v nemški ustavi taka možnost zakonskega začasnega urejanja proračunske materije v 

brezproračunskem času sploh ni predvidena, pa jo je, kot že rečeno, nemško ustavno sodišče kljub 

temu priznalo kot ustavno dopustno - čeprav glede na precizno ustavno pooblastilo vladi sami za 

nujne izdatke ta potreba še zdaleč ni tako pereča kot pri nas, kjer je (z očitno problematično in 

premalo domišljeno ustavno normo) vlada pooblaščena za izdatke le do višine lanskoletnih dvanajstin, 

tudi če so se z novo zakonodajo ali na druge načine državne obveznosti medtem bistveno povečale. 

Tudi nemška literatura seveda poudarja, da so take izjeme od rednega proračunskega financiranja 

dopustne le izjemoma, če so nujne zaradi posebnih okoliščin: "Možno si je npr. zamisliti, da v istem 

letu pride do večkratnih zaporednih parlamentarnih volitev, da bi lahko prišli do parlamentarne večine, 

sposobne formirati vlado" - češ, v takem primeru že ne bi bilo mogoče pravočasno sprejeti proračuna 

(Maunz-Durig, GG - Kommentar, Beck, Munchen 1993, Art. 111, Rn. 13). Drug komentar v tem smislu 

omenja primer volitev v jesenskem času (Heuer: Kommentar zum Haushaltsrecht, Luchterhand, 

Neuwied 1995, Art. 111 GG, str. 6) - če so volitve jeseni, to je v času, ko bi vlada morala predložiti 

proračun, vlade pa še ni, tudi proračun ni mogel biti predložen. G. Kisker (Staatshaushalt - prispevek v 

zborniku Isensee/Kirchhof: Handbuch des Staatsrechts, Band II, Heidelberg 1989, str. 254) pa 

dodatno pojasnjuje, da nujni izdatki po 111. členu GG niso dovoljeni vladi samo v zgoraj omenjenih 

primerih zakasnitve proračuna: "Določba je uporabna tudi na primer proračunskega konflikta, torej na 

primere, ko se neki vladi - po možnosti z namenom njenega zrušenja - predlog proračuna zavrne iz 

političnih razlogov. To sledi iz čl. 67 GG (konstruktivna nezaupnica): ta člen bi bil v bistvu brez pomena 

(leerlaufend), če bi mu bilo odrečeno proračunsko "bočno zavarovanje" (Flankensicherung), če bi bil 

torej parlament v položaju, da bi kanclerja, ki ga ne bi mogel vreči s konstruktivno nezaupnico, lahko 

onesposobil za delo z zavrnitvijo proračuna." 

 

Zelo relevantno tudi za nas| Če so naše ustavne določbe o proračunu izredno skope, to torej še ne 

pomeni, da tudi teh skopih določb ne bi bilo treba interpretirati v kontekstu ustavne ureditve kot celote 

- in da torej tudi iz določb o konstruktivni nezaupnici, ki jih imamo tudi v naši ustavi, ne bi sledile zelo 

pomembne konsekvence tudi za proračun. Zgoraj citirana nemška argumentacija v celoti velja tudi za 

nas. Ker v naši ustavi takega "111. člena" kot v nemški ustavi žal ni ("dvanajstine" po čl. 148/II ne 

omogočajo finančnega pokritja niti za zakonske obveznosti države), zato zgoraj citirana nemška 

argumentacija za nas - mutatis mutandis - pomeni: ustavne določbe o konstruktivni nezaupnici bi bile 

brez pomena, če v času vladne krize (npr. v času iskanja koalicije, ki bi bila sposobna sprejeti 

proračun) vlada niti začasne zakonske ureditve izpolnjevanja državnih finančnih obveznosti ne bi 

smela predlagati - oziroma parlament ne sprejeti. Mnogo bolj ustavno nedopustno bi bilo to, če zaradi 

začasne nesposobnosti manjšinske vlade, nastale na podlagi ustavnih določb o konstruktivni 

nezaupnici, da bi lahko spravila skozi parlament redni proračun, taka vlada ne bi predlagala 

parlamentu niti začasne ureditve, s katero bi se zagotovilo vsaj redno izpolnjevanje zakonsko že 

sprejetih obveznosti nasproti tretjim - kot to, da bi bila s sprejetjem začasne rešitve opozicija 

prikrajšana za nekatere pravice oziroma možnosti, ki ji jih nudi redni proračunski postopek. 

 

Podobno seveda velja tudi v primeru, kot je naš sedanji, ko vlada sicer ni bila manjšinska, ampak so ji 

pravočasno predložitev proračuna najprej povsem objektivno preprečile najprej decembrske volitve in 

nato dolgotrajni postopek formiranja vlade, nato pa (subjektivno) še nesposobnost ali neizkušenost 

nove vladne koalicije, da bi ob drugih izrednih in nujnih potrebah (v zvezi s pridruževanjem EU) 

pravočasno poskrbela tudi za pripravo rednega proračuna. Sankcije za tovrstno ravnanje vlade so po 

mojem mnenju lahko samo politične (ali bodo volilci vladnim strankam zaradi takega ravnanja odrekli 

podporo ali ne), ne morejo pa biti v tem, da zaradi tega država ne bi mogla (ali celo smela) izplačevati 

zakonsko predpisanih socialnih dajatev, plač in vseh drugih svojih zakonskih obveznosti. 

 

Kolikor je v našem primeru izpodbijani zakon šel morda preko tega okvira zagotavljanja zakonsko 

nujnih izdatkov - v tem obsegu je bil morda neustaven. Tu pa se vračam na procesno problematiko, 

obravnavano v uvodnem odstavku tega ločenega mnenja: ker je tudi ta morebitni obseg izdatkov 

"pokril" naknadno sprejeti proračun, po njegovem sprejetju zakona, ki s tem ne velja več, glede na 47. 

člen ZUstS ni več mogoče presojati pred Ustavnim sodiščem. 
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Tokratna izkušnja s takim zakonom je bila torej morda koristna v tem smislu, da so se znotraj 

Ustavnega sodišča ob študiju te zahtevne problematike vendarle izoblikovala neka stališča (ali vsaj 

nastavki zanje), ki bi ob morebitnem ponovnem podobnem primeru omogočila hitrejšo intervencijo 

Ustavnega sodišča. Ta bi bila seveda olajšana tudi s tem, če že predlagatelj postopka v morebitnem 

takem novem primeru ne bi več izpodbijal dopustnosti tovrstnega zakona samega po sebi, ampak le 

morebitne prekoračitve njegovega ustavno dopustnega okvira. 

 

Iz vsega zgoraj navedenega pa je menda jasno, da bi bilo na seznam ustavnih določb, ki čakajo na 

spremembo ali dopolnitev ob prvi priložnosti, nujno treba uvrstiti tudi dopolnitev 148. člena ustave z 

ustreznimi pooblastili vladi za pokrivanje zakonskih in drugih nujnih obveznosti države v 

brezproračunskem času. Ta ustavna sprememba je morda od vseh, ki (že predolgo) čakajo na 

uresničitev, sploh najnujnejša. Volitve bodo namreč, če sedanjega ritma ne porušijo kakšne predčasne 

volitve, namreč še naprej vedno novembra ali decembra - in vsaj vsaka štiri leta se bo zgodba z 

zamujanjem proračuna nujno ponovila. (Mimogrede: ali ne bi bila primerna tudi "prehodna" ustavna 

določba, ki bi sedanjemu parlamentu mandat izjemoma za pol leta skrajšala ali podaljšala, da bi se 

znebili teh nesrečnih in tako škodljivih novembrskih volitev?) 

 

Ker sem zgoraj že omenil, da bi bila dopolnitev 148. člena ustave morda najnujnejša, ne pa edina 

nujna ustavna sprememba, naj na kratko navedem še druge, ki bi bile po mojem mnenju zelo nujne - 

tako za boljše funkcioniranje te države kot tudi za njen ugled v evropski družini demokratičnih držav. 

Kot sem že večkrat povedal in napisal, bi bilo nujno spremeniti ustavne določbe o imenovanju oziroma 

volitvah ministrov in sodnikov (ne v parlamentu - 112. in 130. člen - saj tega "normalni" svet ne pozna), 

o zakonodajnem referendumu (90. člen - že z ustavo ukazati uvedbo "pravega" referenduma, kot ga v 

svetu prakticirajo že sto let), o lokalni samoupravi (140. in 143. člen - ukiniti sedaj zahtevano soglasje 

vsake občine za morebitno ustanovitev pokrajin ali za prenos državnih pristojnosti), morda pa tudi 

dopolniti določbo 36. člena tako, da bi v boju proti najhujšim oblikam kriminala - ob zaostrenih kavtelah 

- dovoljevala nameščanje prisluškovalnih naprav tudi s tajnim vstopom v stanovanje, česar po mojem 

mnenju sedaj ne dovoljuje - in morda še povečati v 163. členu število ustavnih sodnikov od devet na 

deset, o čemer sem pisal v časopisnih člankih. 
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