
 
OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOŽILNEGA VETA: 

Zakon o izvrševanju proračunov naj bi bil tehnični zakon, potreben za uveljavitev in 
izvrševanje vsakoletnega državnega proračuna, vendar pa Zakon o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (v nadaljevanju: ZIPRS1415) ne 
ureja le postopkov izvrševanja proračuna, temveč tudi druga vsebinsko zelo 
pomembna vprašanja, ki po svoji vsebini in naravi sodijo v druge zakone.   
 
ZIPRS1415 določa več spornih in neprimernih vsebin. Prva taka je določba glede 
zadolževanja države, ki omogoča, da se lahko država v naslednjem letu zadolži za 
skoraj 10 milijard evrov, in sicer za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v višini 4,8 
milijarde, za izdajo dolžniških vrednostnih papirjev za eno milijardo evrov, za 
sedemdeset milijonov evrov za potrebe izvrševanja proračunov (v obrazložitvi 
predloga zakona ni navedeno, za katere konkretne namene se bo ta znesek porabil), 
za intervencije na trgu dolžniških vrednostnih papirjev za milijardo osemsto evrov in 
za dokapitalizacijo bank še dve milijardi evrov. Taka politika zadolževanja pomeni, da 
bo država prišla v kolaps in da z obstoječimi davki ne bo možno financirati vseh 
obresti in vseh anuitet, ki jih bo morala država plačevati.  
 
Maja letos je Državni zbor sprejel spremembo 148. člena Ustave Republike Slovenije 
in vnesel fiskalno pravilo, ki določa, da se lahko potroši toliko, kolikor se ustvari. 
Politika zadolževanja aktualne Vlade gre v popolnoma nasprotno smer od sprejetega 
fiskalnega pravila. Očitno je, da Vlada ne razume ali pa noče razumeti vsebine in 
namena fiskalnega pravila ter izvajati ustavne določbe. Žal Vlada tudi ni pripravila 
zakona o izvedbi fiskalnega pravila, kar pomeni, da če bi bilo to fiskalno pravilo 
uresničeno, ne bi bila potrebna takšna zadolžitev, kot je predlagana z ZIPRS1415. 
Poleg tega ta generacija nima nobene moralne pravice, da prelaga breme dolgov na 
prihodnje rodove, že zlasti pa ne tako enormno velike dolgove.  
 
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 posega tudi 
v financiranje občin in jim za leto 2015 znižuje povprečnino na samo 525 evrov, hkrati 
pa občinam že za leto 2014 znižuje sredstva za sofinanciranje investicij občin z 
dosedanjih 4% na 2% skupne primerne porabe občin. Ker se kvota sredstev 
primerne porabe razdeli po indeksu razvojne ogroženosti, bodo najbolj prizadete 
občine z veliko površin na prebivalca oziroma tiste, ki so že sedaj v razvojnem 
zaostanku. Pri tem je treba opozoriti, da občine izvajajo več kot 70% vseh investicij v 
državi, ki so večinoma sofinancirane s sredstvi Evropske unije. Z zmanjševanjem 
sredstev za investicije bo tako ogroženo tudi črpanje EU sredstev. Ob vsesplošnem 
zniževanju sredstev pa ZIPRS1415 po našem mnenju privilegira eno občino, Mestno 
občino Ljubljano, ter ji bistveno izboljšuje finančni položaj.  
 
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 za naslednji 
dve leti zamrzuje usklajevanje pokojnin in socialnih transferov, hkrati pa določa, da 
lahko javni uslužbenci del sredstev iz naslova materialnih stroškov uporabijo za 
plače. To dokazuje, da racionalizacije v javnem sektorju ni in da je tudi ne bo, ne 
glede na nevzdržen javnofinančni položaj v državi, ki ga tudi nenehno višanje davkov 
državljanom in gospodarstvu s strani Vlade Alenke Bratušek ne more in ne bo 
popravilo. V tem smislu je nesprejemljiva in škodljiva tudi določba, da se lahko 
kupnina iz naslova prodaje kapitalskih naložb države nameni Slovenskemu 
podjetniškemu skladu, ki jih ta v imenu in za račun Republike Slovenije porabi za 



spodbujanje gospodarstva. V Državnem svetu smo prepričani, da bi se morala 
kupnina od prodaje državnega premoženja najprej porabiti za poplačilo državnih 
dolgov in šele, če bi kaj te kupnine ostalo, bi se lahko uporabila za druge namene. 
Naše prepričanje utemeljuje obrestna mera, po kateri se država zadolžuje in znaša 
skoraj 7%, kar je popolnoma nevzdržno in vodi v bankrot države.   
 


