
 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

USTAVNO SODIŠČE 
 

 

Odklonilno ločeno mnenje sodnika dr. Šturma, ki se mu pridružuje sodnik dr. Jambrek 

 

Glasoval sem proti izreku v tej zadevi zato, ker menim, da bi bilo ob pobudi potrebno zavzeti stališče 

do spornih vprašanj in sicer:  

 

1. Javnega financiranja si ni mogoče zamisliti brez upoštevanja določenega reda (postopka), ki je 

pogoj za uspešno in nepretrgano opravljanje drţavnih funkcij. Zaradi številnih nalog in ciljev drţava ne 

rešuje vprašanja njihovega finančnega kritja sproti, ampak se vnaprej načrtujejo tako obseg izdatkov 

kot dohodkov. V ta namen drţava vse svoje izdatke in potrebne dohodke sistematično načrtuje 

vnaprej za določeno časovno obdobje - v posebnem dokumentu, ki je pravno gledano poseben 

splošni akt, medtem ko je ekonomsko gledano finančni načrt. S tem poskrbi za zanesljivo materialno 

podlago svojih nalog, na drugi strani pa skuša vzdrţevati pravilno ravnoteţje med razpoloţljivim 

narodnim dohodkom in javnimi izdatki (Franc Ţibert, Teorija javnih financ, ČZ URL, 1993). 

 

2. Proračun je torej mehanizem financiranja javne porabe, hkrati pa tudi finančni, politični in pravni akt. 

Vsebuje prikaz javnih finančnih tokov - javnih prihodkov in javnih izdatkov. Prikaz javnih prihodkov 

predstavlja finančni načrt predvidenih prihodkov po posameznih virih. Pri razporejanju sredstev javne 

porabe za posamezne namene (javni izdatki) ima Drţavni zbor pri sprejemanju proračuna določeno 

prosto polje politične presoje, v določeni meri pa je vezan na finančne obveznosti drţave, ki izhajajo iz 

posameznih zakonov oziroma drugih prevzetih obveznosti (odločba US št. U-I-40/96 z dne 3.4.1997; 

Uradni list RS, št. 24/97). 

 

3. Preko proračuna se mora financirati vsa javna poraba v okviru drţave. Vsi prihodki in izdatki drţave 

za financiranje javne porabe morajo biti zajeti v njenem proračunu. Drţavni zbor je tisti, ki sprejema 

odločitve o prihodkih proračuna in namenih njihove porabe. Proračun kot pravni akt učinkuje kot 

pooblastilo proračunskim uporabnikom za uporabo sredstev javne porabe in določa finančne okvire 

njihovega delovanja. S proračunom Drţavni zbor bistveno vpliva na delovanje proračunskih 

uporabnikov, zlasti organov izvršilne oblasti. Od zbiranja in porabe proračunskih sredstev je odvisna 

tudi politika vlade. 

 

4. Po 17. členu ZFJP mora biti proračun sprejet pred pričetkom leta, na katero se nanaša. Zaradi 

zagotovitve pravočasnega sprejema proračuna Poslovnik DZ v prvem odstavku 215. člena zavezuje 

("mora") Vlado, da predlog proračuna predloţi najkasneje do 1. oktobra tekočega leta. Po obravnavi 

predloga proračuna v delovnih telesih Drţavni zbor opravi splošno razpravo o predlogu proračuna in 

odloči, da se predlog ne sprejme ali pa da se nadaljuje postopek sprejemanja drţavnega proračuna. 

Po opravljeni splošni razpravi se lahko vlagajo amandmaji. Amandmaji se vlagajo v skladu s 190. 

členom Poslovnika (le-ta ureja vlaganje amandmajev k zakonskemu predlogu). Vlagajo jih lahko 

poslanci, matično delovno telo, zainteresirano delovno telo in Vlada kot predlagatelj. Pri vlaganju 

amandmajev mora vlagatelj upoštevati načelo uravnoteţenosti proračuna (drugi odstavek 217. člena). 

 

Drţavni zbor razpravlja o predlogu proračuna po delih (220. člen). O amandmajih k predlogu odloča 

Drţavni zbor na koncu razprave o delu proračuna, h kateremu je bil vloţen amandma (prvi odstavek 

221. člena). Ko je končano glasovanje po delih proračuna, se ugotovi, ali je proračun usklajen, in nato 

glasuje o njem v celoti (222. člen). Če se ugotovi, da proračun ni usklajen, matično delovno telo 

pripravi predlog za njegovo uskladitev. V tem primeru se najprej glasuje o tem predlogu, nato pa o 

proračunu v celoti (223. člen). V 225. členu Poslovnika je urejeno sprejemanje rebalansa proračuna. 

Rebalans sprejema Drţavni zbor po določbah Poslovnika, ki veljajo za sprejem zakona po hitrem 

postopku. 

 

5. Narava proračuna in tudi poseben postopek njegovega sprejemanja kaţe na to, da gre pri 

proračunu predvsem za urejanje razmerij med zakonodajno in izvršilno oblastjo (Drţavnim zborom in 

Vlado). 
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Obveznosti drţavljanov in drugih oseb na finančnem področju so določene s področnimi zakoni, ki 

urejajo davčni sistem, carinski sistem, sisteme drugih obveznih dajatev, denarne kazni itd., njihove 

pravice pa z zakoni, ki urejajo socialnovarstvene, odškodninske in druge pravice finančne narave. 

Pravice in obveznosti drţavljanov in drugih oseb imajo torej temelj v zakonu; njihovo uveljavljanje 

neposredno ni odvisno od proračunskih postavk. Pravice do socialnovarstvenih dajatev ali dajatev iz 

naslova zavarovanja za primer brezposelnosti, odškodninske zahtevke do drţave in druge pravice, ki 

imajo podlago v zakonu, uveljavljajo pravni subjekti pri upravnih organih in sodiščih neposredno na 

podlagi zakona. Posamične odločitve (pravni akti; odločbe upravnih organov in sodbe) o teh pravicah 

imajo vsebinski temelj v zakonu. Organi, ki odločajo o teh pravicah (kakor tudi o finančnih obveznostih 

do drţave) vsebinske podlage za svoje odločitve ne morejo iskati v proračunu. 

 

6. Drugi odstavek 148. člena Ustave (in enako drugi odstavek 17. člena ZFJP) predvideva začasno 

financiranje v primeru, če proračun ni pravočasno sprejet. Gre torej predvsem za moţnost, ki jo ureja 

224. člen Poslovnika DZ: če Drţavni zbor proračuna ne sprejme. V takem primeru naloţi Vladi, da v 

določenem roku pripravi nov predlog proračuna, ki ga nato obravnava po hitrem postopku za sprejem 

zakona. 

 

7. Ne Ustava ne zakonodaja ne predvidevata posebnega mehanizma za pravočasen sprejem 

proračuna v primeru, da Vlada njegovega predloga ne predloţi v rokih, ki zagotavljajo njegov 

pravočasen sprejem. Sankcija za to je v bistvu predvsem politične narave (politična odgovornost vlade 

pred parlamentom), posredno pa naj bi bila "sankcija" tudi predvideni sistem začasnega financiranja. 

 

Omejitev financiranja javne porabe po namenih in obsegu na prejšnji proračun omejuje Vlado v 

njenem delovanju in jo sili k pravočasnemu oz čimprejšnjemu sprejemu proračuna. 

 

8. Kot je navedlo Ustavno sodišče v odločbi OdlUS I, 62, ţe Ustava sama začasno financiranje tudi 

vsebinsko povsem izrecno opredeljuje. Z zakonom bi se zato lahko določil le način izvrševanja 

ustavno predpisanega začasnega financiranja po prejšnjem proračunu. 

 

9. Časovno neomejena moţnost začasnega financiranja je predvidena zaradi zagotavljanja 

nepretrganega financiranja javne porabe v okvirih, ki jih določi Drţavni zbor - po višini in po namenih, 

opredeljenih z zadnjim sprejetim proračunom. Na ta način je zagotovljeno spoštovanje načela delitve 

oblasti in moţnost vsebinske kontrole (nadzora) Drţavnega zbora nad delovanjem Vlade.  

 

10. Konkretizacija proračunskih ciljev je teţavna, pogosto je rezultat kompromisa med različnimi 

stališči političnih skupin (strank) in zrcalo političnih vplivov, ki so toliko bolj aktualni, kolikor bliţnje so 

volitve in s tem potrebe političnih skupin (strank) po pridobivanju simpatij volivcev. Nerealno bi bilo 

pričakovati, da parlamentarne volitve ne bodo vplivale na delovanje Drţavnega zbora in Vlade. 

 

11. Dejanske okoliščine, s katerimi je Vlada opravičevala sprejem izpodbijanega zakona, ne morejo 

predstavljati pravne podlage za sprejem izpodbijanega zakona. Po vsebini je ta zakon neke vrste 

"delni oziroma začasni proračun". Delno povečuje javne izdatke za posamezne namene in tudi sprejel 

ga je Drţavni zbor. Ustavna ureditev začasnega financiranja v 148. členu Ustave podlage za sprejem 

delnega oziroma začasnega proračuna ne daje. Take podlage tudi ni mogoče najti v določbi prvega 

odstavka 4. člena ZIPro. Po tej določbi je Vlada pooblaščena za prerazporeditve sredstev oziroma 

dodatne zadolţitve za nove obveznosti, nastale med izvrševanjem proračuna. Predpostavka za tako 

pooblastilo pa je sprejet proračun. 

 

12. Izpodbijani zakon je bil v neskladju z drugim odstavkom 148. člena Ustave, ker je v nasprotju z 

ustavno določenim začasnim financiranjem po prejšnjem proračunu, brez ustrezne ustavne in 

zakonske podlage, za čas do sprejema "pravega" proračuna vpeljal sistem začasnega oziroma 

delnega proračuna. 

 

 

dr. Lovro Šturm 

 
dr. Peter Jambrek 


