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USTAVNO SODIŠČE 
 

 

Pritrdilno ločeno mnenje sodnika dr. Šinkovca 

 

Glasoval sem za izrek v tej odločbi, vendar menim, da je ob pobudi potrebno zavzeti stališče do 

nekaterih spornih vprašanj in sicer:  

 

1. V prvem odstavku 148. člena Ustave je določeno, da morajo biti vsi prihodki in izdatki države zajeti 

v proračunu. Če ta ni sprejet do prvega dne, ko ga je treba izvrševati, se upravičenci, ki se financirajo 

iz proračunov, začasno financirajo po prejšnjem proračunu (drugi odstavek 148. člena Ustave). Te 

določbe pa izrecno ne prepovedujejo sprejem posebnega zakona, ki začasno, vse do sprejema 

proračuna, uredi financiranje javne porabe. Poudariti je potrebno, da Državni zbor z nobeno ustavno 

določbo ni omejen glede normiranja, vezan je le na ustavo in uresničevanje splošnega interesa. Zato 

ni mogoče trditi, da je ureditev začasnega financiranja z zakonom v direktnem nasprotju z Ustavo. 

 

2. Vsi državni organi so dolžni zagotavljati izvajanje zakonov in sprejetih obveznosti s pravnimi posli. 

Če financiranje v smislu drugega odstavka 148. člena Ustave ne pokrije z zakonom določenih 

socialnih transferjev sprejetih v preteklem letu, lahko pride do kršitve socialnih pravic, ki v celoti 

temeljijo na ustavi. Podobno je s financiranjem javne infrastrukture, glede na že sklenjene pravne 

posle, ki se izvajajo po načrtovani dinamiki. Opustitev izpolnjevanje zakonskih in poslovnih obveznosti 

je v nasprotju z načelom pravne države (2. člen Ustave), ki to narekuje z zahtevo po pravni varnosti in 

stabilnosti pravnih in drugih razmerjih. 

 

3. Vlada je v postopku sprejemanja izpodbijanega zakona navedla obveznosti, ki niso bile vsebovane 

v proračunu za leto 1996, vplivale pa bodo na obseg proračunskih odhodkov v letu 1997. Gre 

predvsem za obveznosti na podlagi zakonov oziroma predpisov, sprejetih ali uveljavljenih v drugi 

polovici leta 1996 ali v letošnjem letu ter pogodbene obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v letu 1997. 

 

Na področju plač so povečana izplačila v letu 1997 posledica rasti osnove za obračun plač, 

povečanega števila zaposlenih (predvsem v davčni službi in Agenciji za revidiranje) in novih zakonov 

in podzakonskih aktov, sprejetih v letu 1996. Finančni učinki teh predpisov se v letu 1996 niso odražali 

v polni meri, v letu 1997 pa se zaradi prenosa izhodiščnega stanja iz decembra 1996 odražajo skozi 

vse leto (uveljavitev predpisov, sprejetih na podlagi Zakona o razmerjih plač za zaposlene v državni 

upravi in sodstvu, uveljavitev sprememb Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja, 

obveznosti za nadomestila plač poslancem prejšnjega sklica po prenehanju mandata). 

 

Na področju socialnih transferjev gre za povečanje obveznosti iz proračuna zaradi uveljavitve novih 

zakonov, povečevanja osnove za valorizacijo posameznih socialnih transferov (zajamčene in 

povprečne plače) ter povečanja števila upravičencev (nadomestila za brezposelnost, otroški dodatek, 

socialne pomoči in štipendije ter obveznosti na podlagi novih zakonov o vojnih invalidih, vojnih 

veteranih in žrtvah vojnega nasilja). Večje so tudi obveznosti iz proračuna do ZPIZ, ki so deloma 

posledica tudi znižane prispevne stopnje za pokojninsko in invalidsko zavarovanje sredi leta 1996 in s 

tem tudi znižanih izvirnih prihodkov ZPIZ. 

 

V letu 1997 je potrebno dodatno zagotoviti proračunska sredstva za povračila stroškov volilne 

kampanje, ki niso bila vključena v proračun leta 1996 in sredstva za zapiranje Cementarne Anhovo na 

podlagi posebnega zakona. 

 

V letu 1997 bo potrebno v proračunu zagotoviti tudi sredstva za plačilo obveznosti, ki so jih posamezni 

uporabniki zakonito prevzeli v letu 1996 (naprimer obveznosti Direkcije za ceste za investicije iz 

naslova pogodb in tudi že izvršenih del) in iz naslova obresti oziroma zapadlih anuitet. 

 

4. Dejansko stanje, ki ga navaja nasprotni udeleženec, (volilni boj v preteklem letu, volitve, 

konstituiranje državnih organov itd.) je znan. Podoben položaj je bil v Združeni republiki Nemčiji zaradi 

volitev v letu 1982, ko je bil za to sprejet zakon, ki je predstavljal delni proračun. Takrat je bilo 
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poudarjeno, da ko proračun ni sprejet pravočasno, ima lahko Vlada izdatke, ki so potrebni. Tu so 

mišljene izpolnitve zakonskih obveznosti in pravno utemeljene nastale obveznosti v zvezi z 

nadaljevanjem gradenj in drugih storitev. Gre za nujni proračun, ki je potreben zaradi eksistence 

države, vse dokler ni sprejet veljavni letni proračun. V takih primerih v bistvu odpadejo politične 

odločitve, saj bi te bile lahko predmet spreminjanja porazdelitve moči v parlamentu. 

 

Nujno se torej v demokratični družbi uveljavijo pravila o proračunu v sili, ki ne vodi v politični konflikt. 

Začasni proračun je potreben, da se zagotovi normalno funkcioniranje države. Vlada in uprava ne 

moreta poslovati mimo države in zakonov, zato potrebujeta instrumentarij, ki jim omogoča spoštovanje 

načela ustavnosti in zakonitosti, to pa je tudi delni proračun. Ustavno sodišče ZRN je v eni izmed 

odločb (zbirka 45) odločilo, da se določeni izdatki lahko regulirajo v delnem proračunu. Delni proračun 

je politični parlamentarni akt, ki daje Vladi pooblastilo, zato Vladi ni omogočeno enostransko in 

nekontrolirano ravnanje. S takim delnim proračunom oz. začasno ureditvijo dobi vlada temelj za svoja 

ravnanja, saj se ne more nahajati v stanju popolne neodvisnosti, ker jo ustava veže na ravnanje 

izključno v okviru ustave in zakonov. Ni sprejemljivo stališče, da bi vlada delovala skozi vse leto po 

preteklem proračunu, ali mimo odločitve Državnega zbora, in da bi morda Državni zbor naknadno 

odobril vse njene izdatke. Na ta način bi bil izigran Državni zbor, odvzeta bi mu bila možnost 

svobodnega odločanja. V bistvu gre za kratkotrajno premoščanje ob nesprejemu proračuna, saj Vlada 

z začasnim financiranjem ne more prevzeti zakonodajne funkcije parlamenta. Zasilni zakon je zaradi 

nujne vezanosti Vlade na Državni zbor potreben. Uveljavljanje začasnega financiranja z namenom, da 

bi se obšla pravica parlamenta, da bi odločal o proračunu kot zakonu, ni sprejemljivo. Izpodbijani 

zakon je torej omogočil uveljavljanje že sprejetih zakonskih obveznosti in obveznosti iz sklenjenih 

pravnih poslov. 

 

5. Opustitev urejanja teh vprašanj bi omogočila samovoljo Vlade, s financiranjem po preteklem letu, pa 

bi nastale motnje v poslovanju državnih organov, ne bi bile izpolnjene zakonske obveznosti iz ustavnih 

pravic določenih z zakonom, prišlo bi do plačila visokih zamudnih obresti v primeru neizpolnitve 

poslovnih obveznosti in podobno. Vlada je v primeru začasnega financiranja omejena. Zagotoviti mora 

delovanje vseh institucij, ki so določene z zakonom (uprava, sodstvo, vojska, instituti, šolstvo, vlaganje 

v že sprejeta načrte gradnje in podobno). Izvajati mora tudi ukrepe, ki so določeni z zakoni (plače), pri 

čemer se poraba izenačuje s preteklim letom (višina plač, dodatkov in podobno). 

 

Izpolnjuje pravno veljavne obveznosti iz pravnih poslov (krediti, izgradnja javnih cest, šol in podobno). 

V vseh primerih pa je vlada omejena, da lahko realizira le tiste odhodke, ki so nujni za doseganje že 

določenih ciljev, oziroma namenov, ter take, ki jih ni mogoče prestavljati na kasnejši čas. Tako tudi 

tehtanje posledic v primeru omejene možnosti po drugem odstavku 148. člena ustave in teh ki so 

nastale z izpodbijanim zakonom pokaže, da ni kršeno načelo sorazmernosti ukrepov. Še enkrat velja 

poudariti, da Državni zbor ni omejen v pogledu normiranja, saj z zakonom lahko sprejema kakršenkoli 

družbeno utemeljen, potreben, nujen in z ustavo skladen ukrep. 

 

 
dr. Janez Šinkovec 


