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S K L E P 

 

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na zahtevo 32 poslancev Državnega 

zbora, na seji dne 18. decembra 1997 

 

s k l e n i l o: 

 

Postopek za oceno ustavnosti Zakona o zagotovitvi sredstev za potrebe Republike Slovenije v 

obdobju začasnega financiranja v letu 1997 (Uradni list RS, št. 31/97) se ustavi. 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

A. 

 

1. Skupina 32 poslancev je vložila zahtevo za oceno ustavnosti v izreku navedenega zakona, s 

predlogom, da ga Ustavno sodišče razveljavi. Navajajo, da Ustava v 148. členu natančno določa 

začasno financiranje, ki mora do sprejetja novega potekati po starem proračunu. Izpodbijani zakon naj 

bi daleč presegal meje navedene določbe in naj bi imel nekatere značilnosti proračuna, zajemal pa naj 

bi tudi kredite in poroštva, ki bi morali biti predmet posebnega zakona, v katerem bi bili natančneje 

opredeljeni. Zakon naj bi bil zato tudi v nasprotju s 149. členom Ustave. Predlagatelji menijo, da 

poteka začasno financiranje do sprejetja proračuna za tekoče leto že po sami Ustavi, zato sprejetje 

posebnega zakona ni bilo potrebno. Z njegovim sprejetjem naj bi si Vlada želela le podaljšati rok za 

predložitev proračuna za leto 1997. 

 

Izpodbijani zakon naj bi bil v nasprotju tudi z načeli pravne države ter s 153. členom Ustave, po 

katerem morajo biti zakoni v skladu z Ustavo, saj glede na svojo vsebino nima ustavne podlage. Ob 

tem ko država nima proračuna, naj Državni zbor ne bi mogel opravljati svoje ustavne naloge, s tem pa 

naj bi bilo kršeno tudi načelo delitve oblasti po 3. členu Ustave. 

 

2. Državni zbor v odgovoru na zahtevo navaja, da je bilo na vprašanje ustavnosti izpodbijanega 

zakona opozorjeno že med obravnavo njegovega predloga. Posebej so bila izpostavljena vprašanja 

razmerja predloženega zakona do 148. člena Ustave, do sistemske ureditve v Zakonu o financiranju 

javne porabe in do ureditve v Poslovniku Državnega zbora, ki določa poseben postopek za pripravo, 

obravnavo in sprejemanje proračuna. 

 

Ob pomislekih pravnosistemske narave nanj bi bila v obravnavi upoštevana tudi letošnja specifična 

situacija na področju začasnega financiranja potreb iz državnega proračuna, ki izhaja iz uveljavitve 

posameznih zakonov v drugi polovici preteklega leta in zaradi financiranja določenih namenov pri 

nekaterih proračunskih uporabnikih zahteva povečanje obsega odhodkov začasnega financiranja, 

določenega sicer z uredbo Vlade. Te obstoječe specifične razmere na področju začasnega 

financiranja naj bi onemogočile izvajanje temeljnih državnih funkcij oziroma tistih nalog, ki so 

neobhodne za zagotavljanje socialne države. 

 

B. 

 

3. Zakon o zagotovitvi sredstev za potrebe Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja v 

letu 1997 (v nadaljevanju: ZZF97) je sprejel Državni zbor na seji dne 16.5.1997. Objavljen je bil v 

Uradnem listu Republike Slovenije dne 30.5.1997 in je pričel veljati naslednji dan po objavi, torej 

31.5.1997. Zahteva za oceno ustavnosti je bila vložena 25.7.1997, ko naj bi bilo po mnenju 

predlagateljev "povsem jasno, da izpodbijani zakon ni bil sprejet kot začasna rešitev, saj je od 
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njegovega sprejema poteklo že več kot dva meseca, Vlada pa še vedno ni predložila predloga 

proračuna". 

 

4. Zahteva je bila na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, 

št. 15/94 - v nadaljevanju: ZUstS) dne 25.7.1997 poslana v odgovor Državnemu zboru, ki je odgovoril 

1.8.1997. Vlada je svoje mnenje o zahtevi posredovala 9.9.1997, na zahtevo Ustavnega sodišča pa je 

18.9.1997 dodatne podatke posredovalo še Ministrstvo za finance. Ustavno sodišče je zadevo 

obravnavalo na seji 29.10.1997, vendar odločitve ni sprejelo zaradi proučitve dodatnih vprašanj, zlasti 

primerjalnopravne narave. 

 

5. Državni zbor je na seji dne 2.12.1997 sprejel proračun Republike Slovenije za leto 1997 (Uradni list 

RS, št. 78/97), na seji 3.12.1997 pa še Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju 

proračuna (Uradni list RS, št. 78/97 - v nadaljevanju: ZIPRS-A). ZIPRS-A je pričel veljati 13.12.1997, z 

njegovo uveljavitvijo pa je prenehal veljati izpodbijani ZZF97. 

 

6. Če zakon, katerega presoja je bila zahtevana, med postopkom pred Ustavnim sodiščem preneha 

veljati, lahko Ustavno sodišče le ugotovi, da ni bil v skladu z Ustavo - pod pogojem, da niso bile 

odpravljene posledice neustavnosti (47. člen ZUstS). Ustavno sodišče lahko zakonsko določbo le 

razveljavi oziroma ima tudi ob ugotovitvi neskladnosti z Ustavo njegova odločitev v tem primeru le 

učinek razveljavitve. Tako niso izpolnjeni pogoji, pod katerimi bi lahko Ustavno sodišče ocenjevalo 

ustavnost izpodbijanega zakona, ki je med postopkom prenehal veljati in je bilo treba nadaljnji 

postopek za oceno ustavnosti v tej zadevi ustaviti. Zato Ustavno sodišče tudi še ni zavzelo stališča do 

vprašanja, ali bi Državni zbor v primerih, ko bi šlo res za nujne izdatke, lahko za čas do sprejetja 

proračuna s posebnim zakonom odobril take nujne državne oziroma javne izdatke nad obsegom, ki ga 

predvideva začasno financiranje po drugem odstavku 148. člena Ustave. 

 

7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 6. člena v zvezi s 47. členom ZUstS v sestavi: 

predsednik dr. Lovro Šturm in sodniki dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. 

Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, Franc Testen in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločitev je sprejelo s 

petimi glasovi proti trem. Proti so glasovali sodniki Jambrek, Snoj in Šturm. Sodnika Krivic in Šinkovec 

sta dala pritrdilno ločeno mnenje, sodnika Jambrek in Šturm pa odklonilno ločeno mnenje. 

 

 

P r e d s e d n i k: 
dr. Lovro Šturm 


