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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2017 in 2018
I.
UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
S predlaganim zakonom se skladno z obljubami pri sprejemanju proračunov države za leti 2017 in
2018 in Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št.
80/16; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS1718) povečuje višina povprečnine za občine iz razloga, ker so
bili s socialnimi partnerji po posredovanju proračuna v državni zbor sklenjeni dogovori, ki predstavljajo
večji obseg sredstev za stroške dela javnih uslužbencev od predvidenega. Nadalje se določajo tudi
izjeme pri izkazovanju prejemkov in izdatkov ter možnost prenosa namenskih sredstev iz naslova
lastne dejavnosti iz preteklega v tekoče leto, saj v nasprotnem primeru neposredni uporabniki v prvih
mesecih prihodnjega leta ne morejo zagotoviti izplačila stroškov dela in drugih tekočih stroškov.
Predlagani zakon določa tudi možnost predplačil za nepridobitne organizacije, kadar se v postopkih
dodeljevanja sredstev dodeljujejo sredstva v majhnem obsegu. S predlaganim zakonom se določa tudi
možnost prerazporejanja sredstev tudi s postavk v politiki 21 – Pokojninsko varstvo, s postavk v politiki
22 – Servisiranje javnega dolga in upravljanje z denarnimi sredstvi in s postavk v politiki 24 – Plačilo v
EU, osnovna pravila za izvajanje finančnih instrumentov in višina letnega dodatka za upokojence za
leto 2017.
2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga zakona
2.1 Cilji predloga zakona:
Osnovni cilj zakona je uzakoniti rešitve, ki bodo omogočile tekoče in nemoteno izvrševanje sprejetega
proračuna.
2.2 Načela
Predlog zakona ne uzakonja posebnih načel ali temeljnih proračunskih principov, saj so ta opredeljena
v 2. členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617; v nadaljnjem besedilu: ZJF). Tem načelom
predlog zakona tudi sledi, prav tako pa sledi tudi ostali ureditvi, kot jo določa ZJF.
2.3 Poglavitne rešitve
Predlagani zakon ureja nekatere poslovne dogodke, ki se, glede na svojo naravo, morajo evidentirati
le preko kontov stanja in ki imajo vpliv samo na sredstva, ki so prikazana v aktivi bilance stanja ter na
obveznosti do virov sredstev, ki so prikazane v pasivi bilance stanja. Te izjeme so delno določene v
ZJF, nekateri pa v letnem zakonu o izvrševanju proračuna. Nadalje se s predlaganim zakonom določa
izjema od 44. člena ZJF, ki določa, da se namenska sredstva, ki niso porabljena v preteklem letu,
razen sredstva, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, prenese v proračun za tekoče
leto. Navedena določba onemogoča prenos sredstev pridobljenih iz naslova lastne dejavnosti iz

preteklega leta v tekoče leto. V letu 2016 se je, izključno iz razloga zagotavljanja gospodarnega
ravnanja s proračunskimi sredstvi, v Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), na enak način kot to
velja za izvajanje tržne dejavnosti pri posrednih uporabnikih proračuna določilo, da mora biti v ceniku
za izvajanje lastne dejavnosti kalkulacija cene iz naslova lastne dejavnosti določena tako, da so v
ceno storitve všteti vsi stroški, ki so povezani z izvajanjem lastne dejavnosti in se nanašajo na izdatke
za blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela (do spremembe
navedenega pravilnika v ceno lastne dejavnosti praviloma niso bili vključeni stroški dela). Na tej
podlagi je treba zagotoviti, da sredstva, ki jih je neposredni uporabnik proračuna pridobil z lastno
dejavnostjo, lahko prenesejo iz preteklega v tekoče leto, saj v nasprotnem primeru za prve mesece
tekočega leta neposredni uporabnik ne bo imel zagotovljenih sredstev za plače in druge tekoče
stroške.
Predlagani zakon določa tudi, da je treba v proračunu naslednjega leta načrtovati tako neporabljena
sredstva preteklega leta kot tudi pričakovane prilive namenskih sredstev. Razlog za spremembo
ureditve povezane z namenskimi sredstvi je v tem, da se z Zakonom o fiskalnem pravilu (Uradni list
RS, št. 55/15) omejuje obseg izdatkov državnega proračuna.
Določa se tudi možnost prerazporejanja sredstev s postavk v politiki 21 – Pokojninsko varstvo, s
postavk v politiki 22 – Servisiranje javnega dolga in upravljanje z denarnimi sredstvi in s postavk v
politiki 24 – Plačilo v EU. V veljavnem ZIPRS1718 prerazporejanje sredstev z navedenih postavk ni
dovoljeno. Predlagana ureditev ni sporna, saj se skladno z 12. členom ZIPRS1718 sredstva za
pokrivanje teh obveznosti lahko zagotavljajo samo s prerazporeditvami.
S predlaganim zakonom se določa možnost predplačil za nepridobitne organizacije do višine 70
odstotkov pogodbene vrednosti ob pogoju, če je pogodbena cena nižja od 20.000,00 eurov in če so
pogodbene obveznosti v celoti izvedene v tekočem letu.
Povečuje se tudi višina povprečnine za občine iz razloga, ker so bili s socialnimi partnerji po
posredovanju proračuna v državni zbor sklenjeni dogovori, ki predstavljajo večji obseg sredstev za
stroške dela javnih uslužbencev od predvidenega. Nekoliko se spreminja tudi ureditev letnega dodatka
za upokojence. Medtem ko se cenzusi za pridobitev določene višine letnega dodatka dvigujejo
navzgor glede na januarsko uskladitev, pa se zneski letnega dodatka za posamezne razrede v
primerjavi z letom 2016 zvišujejo za 10 EUR. Za uživalce pokojnin in nadomestil iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, katerih višina pokojnine oziroma nadomestila presega znesek 760,01 EUR,
se dodatno uvaja nov, zadnji razred letnega dodatka v višini 90 EUR.
Nadalje zakon ureja finančne instrumente na način, da bo evidentiranje poslovnih dogodkov potekalo
samo preko bilance stanja.
Predlagani zakon določa tudi pravno podlago, ki bo omogočila, da se na enak način, kot to velja za
kadrovske načrte, Državnemu zboru RS, ob pripravi proračuna države, predloži tudi načrt izvajanja
finančnih instrumentov.
3. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in prilagojenosti predlagane ureditve pravu EU
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije ni predmet prilagajanja slovenske ureditve pravu
EU. Za razliko od sistemskih proračunskih zakonov držav iz EU, ki urejajo podobne vsebine kot ZJF,
je ureditev, da se proračun države in zakon o izvrševanju državnega proračuna sprejemata v oblikah
dveh različnih pravnih aktov, poznana predvsem v germanskih pravnih sistemih (Avstrija in Nemčija).
Tega razlikovanja ne poznajo v anglosaksonskem (Velika Britanija) in skandinavskem (Švedska)
pravnem sistemu.
Tako na primer tudi avstrijski in nemški zakon o izvrševanju proračuna urejata obseg zadolževanja
države in različna pooblastila vladi in ministru za finance pri izvrševanju proračuna. Proračuni pa
vsebujejo tabelarne prikaze razreza proračunskih sredstev po proračunskih uporabnikih.

Švedski parlament sprejme samo proračun, ki po področjih proračunske porabe določa cilje in naloge
ter okviren razrez sredstev, in daje vladi določena pooblastila za spreminjanje proračuna, kar je v
našem pravnem sistemu vsebina zakona o izvrševanju proračuna.
Francija ima obširen pravni okvir za državni proračun in ustavo, ki izvršni veji oblasti zagotavlja velika
pooblastila pri proračunski politiki. Ustava vsebuje tudi nekatera temeljna načela za državni proračun
in od leta 1996 dalje tudi za organizacije socialnega zavarovanja.
Glede na to, da pa se v predlaganem zakonu določajo pravila, ki urejajo porabo sredstev kohezijske
politike v programskem obdobju 2014 – 2020, se je poizkušalo pridobiti informacije, na kakšen način
se bo kohezijska politika v »novi finančni perspektivi« izvajala v drugih pravnih sistemih. Ugotovljeno
je bilo, da večina držav članic EU kohezijske politike ne izvaja na način zalaganja sredstev in
državnega proračuna oziroma popolnoma ločeno od državnega proračuna. Posledično to pomeni, da
so v teh državah potrebe po ureditvi v nacionalni zakonodaji bistveno manjše. Na način zalaganja
sredstev iz državnega proračuna kohezijsko politiko izvaja Češka, ki pa za »novo finančno
perspektivo« pravil še ni sprejela.
4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA
JAVNA FINANČNA SREDSTVA
Z uveljavitvijo tega zakona bodo nastale finančne posledice za proračun 2017, in sicer 7,2 mio eurov v
povezavi s povišanjem povprečnine in za pokojninsko blagajno 21 mio eurov v povezavi s spremembo
določb o letnem dodatku za upokojence. Sredstva se bodo zagotovila s prerazporeditvami v proračunu
države in v finančnem načrtu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
5. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM PRORAČUNU
ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO PRORAČUNSKIH
SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL DRŽAVNI PRORAČUN ŽE SPREJET
Za izvajanje tega zakona so sredstva zagotovljena v proračunu za leto 2017.

6. PRESOJA POSLEDIC, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA
6.1 Presoja administrativnih posledic
a) v postopkih oziroma poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov:
/
b) pri obveznostih strank do javne uprave ali pravosodnih organov:
/
6.2 Presoja posledic za okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki, in sicer za:
/
6.3 Presoja posledic za gospodarstvo, in sicer za:
/
6.4 Presoja posledic za socialno področje, in sicer za:
/
6.5 Presoja posledic za dokumente razvojnega načrtovanja, in sicer za:
/
6.6 Presoja posledic za druga področja:
/
6.7 Izvajanje sprejetega predpisa:
/
6.8 Druge pomembne okoliščine v zvezi z vprašanji, ki jih ureja predlog zakona
/
7. Prikaz sodelovanja javnosti pri pripravi predloga zakona:
Javnost pri pripravi zakona ni sodelovala.

8. Navedba, kateri predstavniki predlagatelja bodo sodelovali pri delu državnega zbora in
delovnih teles
mag. Mateja Vraničar Erman,ministrica
državni sekretarji Ministrstva za finance
mag. Saša Jazbec, generalna direktorica
mag. Irena Roštan, namestnica generalne direktorice
Marija Arnuš, sekretarka

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2017 in 2018

1. člen

V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16)
se v prvem odstavku 8. člena za besedilom »nakupe zakladnih menic« doda vejica in besedilo
»zamenjave nepremičnega in premičnega premoženja, neodplačne pridobitve nepremičnega in
premičnega premoženja, povečanja oziroma zmanjšanja osnovnega kapitala v pravnih osebah
zasebnega prava dokapitalizacije ali povečanja oziroma zmanjšanja namenskega premoženja v
pravnih osebah javnega prava s stvarnim vložkom«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Prejemki oziroma izdatki za denarno pokritje pri posojanju lastnih dolžniških vrednostnih papirjev
se izkazujejo samo v bilanci stanja. V primeru, da izposojeni vrednostni papir v pogodbenem roku ni
vrnjen, predstavlja prejeto denarno pokritje za ta vrednostni papir do višine nominalnega zneska tega
vrednostnega papirja zadolževanje, razlika med prejetim denarnim pokritjem in nominalno vrednostjo
pa je prejemek ali izdatek v bilanci prihodkov in odhodkov.«.

2. člen
Za prvim odstavkom 21. člena se dodajo novi drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Ne glede na prvi odstavek 44. člena ZJF se namenska sredstva, ki jih neposredni uporabnik
doseže z lastno dejavnostjo, ki niso bila porabljena v preteklem letu, prenesejo v proračun za tekoče
leto v obsegu kot je določen v tretjem in četrtem odstavku tega člena.
(3) Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot so načrtovani v sprejetem
proračunu države oziroma občine, neposredni uporabnik oziroma občina prevzema in plačuje
obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih prejemkov.
(4) Če so namenski prejemki vplačani v proračun v večjem obsegu kot so načrtovani v sprejetem
proračunu države oziroma občine, neposredni uporabnik oziroma občina prevzema in plačuje
obveznosti samo v višini načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu države oziroma občine.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti
preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu države na podlagi soglasja vlade, če se s tem
ne ogrozi doseganje ciljnega salda sektorja država.«.

3. člen
V drugem odstavku 28. člena se v 6. 7. in 8. točki pred podpičjem doda besedilo: »in z njih«.
9. točka se črta.
4. člen
V prvem odstavku 33. člena se za 4. točko doda nova 4.a točka, ki se glasi:
4.a do višine 70 % predvidenih pogodbenih obveznosti za sofinanciranje dejavnosti, programov in
projektov pod pogojem, da je prejemnik oseba zasebnega prava ter je ustanovljena in deluje kot

društvo, zasebni zavod ali ustanova oziroma za sofinanciranje programov in projektov, če pogodbena
vrednost ne preseže 20.000,00 eurov in če se pogodbene obveznosti v celoti izvedejo v tekočem
letu;«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pri predplačilih iz 3. točke prvega odstavka tega člena mora neposredni uporabnik v pogodbi
dogovoriti tudi, da bo prejemnik sredstev, najkasneje v 180 dneh po prejemu predplačila,
neposrednemu uporabniku posredoval dokazila o upravičeni porabi sredstev in tudi, da se prejemniku
sredstev do predložitve dokazil, ki izkazujejo upravičenost porabe sredstev, zadržijo nadaljnja izplačila
iz proračuna.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na prejšnji odstavek neposredni uporabnik v pogodbi dogovori, da bo prejemnik
sredstev iz 4.a točke prvega odstavka tega člena, posredoval dokazila o upravičeni porabi sredstev po
zaključku izvedbe pogodbenih obveznostih in da bo neplačani del pogodbenih obveznosti prejemniku
sredstev izplačan po prejemu dokazil o upravičeni porabi sredstev in v roku, ki ga določa ta zakon.«.
V petem odstavku se besedilo »iz 1., 2. in 3. točke« nadomesti z besedilom »iz 1., 2., 3., in 4.a točke.«
V sedmem odstavku se besedilo iz »3., 4. in 5. točke« nadomesti z besedilom »iz 3., 4., 4.a in 5.
točke«.

5. člen
V drugem odstavku 54. člena se v prvi alineji znesek »530,00 eurov« nadomesti z zneskom »533,50
eura«.

6. člen
Prvi in drugi odstavek 74. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Ne glede na prvi do tretji odstavek 95. člena ZPIZ-2 se letni dodatek v letu 2017 izplača
uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja v naslednjih zneskih:
1. uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku do 430,00 eurov, se letni dodatek izplača v
višini 400,00 eurov;
2. uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 430,01 eurov do 530,00 eurov, se letni
dodatek izplača v višini 260,00 eurov;
3. uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 530,01 eurov do 630,00 eurov, se letni
dodatek izplača v višini 200,00 eurov;
4. uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 630,01 eurov do 760,00 eurov, se letni
dodatek izplača v višini 150,00 eurov;
5. uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku, višjem od 760,01 eurov, se letni dodatek
izplača v višini 90,00 eurov;
6. uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo v
znesku do 630,00 eurov, se letni dodatek izplača v višini 200,00 eurov;
7. uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo v
znesku od 630,01 eurov do 760,00 eurov, se letni dodatek izplača v višini 150,00 eurov;
8. uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo v
znesku, višjem od 760,01 eurov, se letni dodatek izplača v višini 90,00 eurov.

(2) V znesku pokojnine iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke prejšnjega odstavka se upošteva tudi znesek dela
vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju ter znesek pokojnine, prejete od
tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja.«.
V sedmem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Uživalcu pokojnine iz petega odstavka tega člena, ki do 30. septembra 2017 ne predloži dokazila o
višini zneska tuje pokojnine izplačane v januarju 2017, se letni dodatek izplača v višini 90,00 eurov.«.

7. člen
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
»75. člen
(finančni instrumenti)
(1) Finančni instrumenti so ukrepi v obliki finančne podpore, ki se financirajo s sredstvi EU iz finančne
perspektive 2014–2020 in so namenjeni za uresničevanje enega ali več posameznih ciljev politike.
Taki instrumenti imajo obliko kapitalske naložbe ali navideznega lastniškega kapitala, posojil ali
poroštev ali drugih instrumentov delitve tveganja, kadar je ustrezno pa se lahko kombinirajo z
nepovratnimi sredstvi.
(2) Ne glede na drugi odstavek 15. člena tega zakona se sredstva EU za izvajanje finančnih
instrumentov do zaključka izvedbe posameznega finančnega instrumenta izkazujejo samo v bilanci
stanja.
(3) Sredstva za izvajanje nalog finančnih instrumentov se upravljavcu finančnih instrumentov dodelijo
na način, kot določa Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu,
Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za
pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem
socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320).
(4) Sredstva za izvajanje finančnih instrumentov se s podračunov za kohezijsko politiko v okviru EZR
države prenesejo upravljavcu finančnih instrumentov na podlagi zahtevka za izplačilo, ki ga organ
upravljanja oziroma posredniški organ predloži organu za potrjevanje.
(5) Organ upravljanja oziroma posredniški organ mora najmanj tri mesece pred predložitvijo zahtevka
za izplačilo, obvestiti organ za potrjevanje o višini sredstev, ki jih bo treba zagotoviti upravljavcu
finančnih instrumentov.
(6) Sestavni del obrazložitve predloga spremembe proračuna države za leto 2018 je, poleg
dokumentov iz prvega odstavka 13. člena ZJF, tudi načrt izvajanja finančnih instrumentov, ki ga
pripravi pristojni posredniški organ in v katerem so določeni ukrepi, oblike, obseg sredstev ter
terminski načrt izplačil sredstev upravljavcu finančnih instrumentov za prihodnji dve leti.«.
Prehodni in končna določba:
8. člen
(nakazilo razlike finančne izravnave in povprečnine)
(1) Razlika med finančno izravnavo od 1. januarja 2017 do 31. maja 2017, ki je izračunana ob
upoštevanju povprečnine v višini 533,50 eura in povprečnine v višini 530,00 eurov, se občinam nakaže
skupaj z izplačilom finančne izravnave za mesec junij 2017.

(2) Razlika med prihodki iz 14. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08,
36/11 in 14/15 – ZUUJFO) od 1. januarja 2017 do 31. maja 2017, ki je izračunana ob upoštevanju
povprečnine v višini 533,50 eura in povprečnine v višini 530,00 eurov, se občinam nakaže v zadnjem
tednu meseca junija 2017.

9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati četrti odstavek 90. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617).

10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Obrazložitve:
K 1. členu
Nekateri poslovni dogodki se, glede na svojo naravo, morajo evidentirati le preko kontov stanja in
imajo vpliv samo na sredstva, ki so prikazana v aktivi bilance stanja ter na obveznosti do virov
sredstev, ki so prikazane v pasivi bilance stanja. Doslej so te izjeme delno določene v Zakonu o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP
in 96/15 – ZIPRS1617; v nadaljnjem besedilu: ZJF), nekatere pa v letnem zakonu o izvrševanju
proračuna.
S predlagano dopolnitvijo prvega odstavka 8. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS1718) se določa,
da se med prejemki in izdatki ne izkazujejo spremembe, povezane z zamenjavo nepremičnega in
premičnega premoženja, saj pri teh transakcijah gre le za spremembo sredstev na strani aktive
bilance stanja: sprememba se dogaja znotraj analitičnih evidenc osnovnih sredstev. Pri teh
transakcijah ne pride do denarnega toka, v kolikor se menjajo sredstva istih vrednosti. V kolikor so
vrednosti različne, pa se denarni tok izvede samo za razliko (pozitivno oz. negativno), samo ta razlika
pa se tudi evidentira med prejemki oz. izdatki. Pri dokapitalizaciji s stvarnim vložkom se gre prav tako
samo za spremembe na aktivni strani bilance stanja: s tem, da se ene vrste sredstvo (osnovno
sredstvo) spremeni v finančno (kapitalsko, če gre za privatni sektor) naložbo. V teh primerih ne pride
do denarnega toka. Velja seveda tudi obratno: če pride do zmanjšanja finančne naložbe, z vračilom
stvarnega vložka. Konverzija terjatve v kapitalsko naložbo pomeni enako, s tem, da se tu menjajo
terjatve in ne osnovna sredstva, v finančno naložbo, oziroma kapitalsko naložbo, če gre za pravne
osebe zasebnega sektorja.
Predlagani nov tretji odstavek 8. člena ZIPRS1718 opredeljuje, da se prejemki in izdatki povezani z
denarnim pokritjem, iz naslova posojanja lastnih dolžniških vrednostnih papirjev, ki se izvajajo v skladu
z 83. členom ZJF, izkazujejo samo v bilanci stanja. Gre namreč za kratkoročne posle, ki se sklepajo
za obdobja krajša od enega meseca. Zaradi kratkoročne narave teh poslov se prejemki iz naslova
denarnega pokritja za posojene lastne dolžniške vrednostne papirje ter izdatki iz naslova vračila
denarnega pokritja proti vračilu posojenega vrednostnega papirja izkazujejo samo v bilanci stanja. V
primeru, da pride do neporavnave in vrednostni papir v pogodbeno določenem roku ni vrnjen, pomeni,
da je ta vrednostni papir izdan, torej je iz naslova tega vrednostnega papirja realizirana zadolžitev. V
takšnem primeru se denarno pokritje za posojen vrednostni papir ne vrne in v znesku, ki je enak
nominalni vrednosti posojenega in nevrnjenega vrednostnega papirja, predstavlja vir za kupnino iz
naslova zadolžitve za ta vrednostni papir. Drugače povedano to pomeni, da se v primeru, če se
vrednostni papir ne vrne, to obravnava kot zadolžitev države.
K 2. členu
ZJF dovoljuje, da se določeni izdatki proračuna vežejo na določene prejemke proračuna (namenska
sredstva). Ta ureditev predstavlja izjemo od proračunskega načela celovitega pokrivanja, ki zahteva,
da so vsi prejemki namenjeni pokrivanju vseh izdatkov. V nasprotju s tem načelom namenski prejemki
omogočajo, da določeni prejemki pokrivajo natančno določene izdatke, s čimer si različni uporabniki
poskušajo zagotoviti stalen vir sredstev za financiranje nalog iz njihove pristojnosti. To je utemeljeno
predvsem tedaj, ko gre za neposredno zvezo med določenim izdatkom in prejemkom. Glede na
posebnost zagotavljanja sredstev v proračunu določenega leta je predvideno, da se lahko v
predlaganem oziroma v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, določijo tudi druge vrste
namenskih prejemkov in izdatkov proračuna kot so določeni v ZJF. Namenski prejemki in izdatki imajo
v proračunu poseben status, predvsem zato, ker je pravica prevzemanja in plačevanja obveznosti v
breme namenskih prejemkov zakonsko regulirana.
ZJF v prvem odstavku 44. člena določa, da namenska sredstva, ki niso porabljena v preteklem letu,
razen sredstva, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, prenese v proračun za tekoče
leto. Navedena izjema torej onemogoča prenos sredstev pridobljenih iz naslova lastne dejavnosti iz
preteklega leta v tekoče leto. V letu 2016 se je, izključno iz razloga zagotavljanja gospodarnega
ravnanja s proračunskimi sredstvi, v Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike

Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) na enak način kot to
velja za izvajanje tržne dejavnosti pri posrednih uporabnikih proračuna določilo, da mora biti v ceniku
za izvajanje lastne dejavnosti kalkulacija cene iz naslova lastne dejavnosti določena tako, da so v
ceno storitve všteti vsi stroški, ki so povezani z izvajanjem lastne dejavnosti in se nanašajo na izdatke
za blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela (do spremembe
navedenega pravilnika v ceno lastne dejavnosti praviloma niso bili vključeni stroški dela). Na tej
podlagi je treba zagotoviti, da sredstva, ki jih je neposredni uporabnik proračuna pridobil z lastno
dejavnostjo lahko prenesejo iz preteklega v tekoče leto, saj v nasprotnem primeru za prve mesece
tekočega leta neposredni uporabnik ne bo imel zagotovljenih sredstev za plače in druge tekoče
stroške.
V primerjavi z veljavnim ZJF pa se predlagana ureditev v novem tretjem in četrtem odstavku 21. člena
ZIPRS1718 razlikuje po tem, da je treba v proračunu naslednjega leta načrtovati tako neporabljena
sredstva preteklega leta kot tudi pričakovane prilive namenskih sredstev. Razlog za spremembo
ureditve, povezane z namenskimi sredstvi, je v tem, da se z Zakonom o fiskalnem pravilu (Uradni list
RS, št. 55/15) omejuje obseg izdatkov državnega proračuna in občinskih proračunov na način, da se
v odloku za pripravo okvira proračunov sektorja države določa fiksni znesek vseh izdatkov državnega
proračuna in občinskih proračunov. Navedeno pomeni, da se kljub večjim prejemkom na posameznem
področju obsega izdatkov ne sme prekoračiti, posledično pa tudi to, da pravic porabe na namenskih
postavkah med letom ne bo dopustno povečevati. S predlagano ureditvijo se torej preprečuje, da bi se
zaradi nenačrtovanega prenosa sredstev iz preteklega leta ali nenačrtovanih prilivov v tekočem letu na
namenskih postavkah povečali izdatki, saj bi povečanje izdatkov lahko vodilo v prekoračitev obsega
izdatkov, ki jih lahko izkaže državni proračun na podlagi sprejetega odloka, ki ureja okvir za pripravo
proračunov sektorja država za določeno obdobje.
Izjema je dopuščena v petem odstavku, s katerim je omogočeno, da lahko neposredni uporabniki
prevzemajo in plačujejo obveznosti preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu države na
podlagi soglasja vlade, če se s tem ne ogrozi doseganje ciljnega salda sektorja država.
K 3. členu
S predlaganimi spremembami 28. člena ZIPRS1718 se omogoča vladi prerazporejanje sredstev tudi s
postavk v politiki 21 – Pokojninsko varstvo, s postavk v politiki 22 – Servisiranje javnega dolga in
upravljanje z denarnimi sredstvi in s postavk v politiki 24 – Plačilo v EU. V veljavnem ZIPRS1718
prerazporejanje sredstev iz navedenih postavk ni dovoljeno. Predlagana ureditev ni sporna, saj se
skladno z 12. členom ZIPRS1718 sredstva za pokrivanje teh obveznosti lahko zagotavljajo samo s
prerazporeditvami. Letni zakoni o izvrševanju proračuna države so v preteklih letih omogočali za
zadevne primere dodatno zadolževanje države, z ZIPRS1718 pa je bilo prvič določeno, da se sredstva
lahko zagotovijo samo s prerazporeditvami. Glede na ureditev v ZIPRS1718, po kateri je treba pravice
porabe tudi na zadevnih primerih zagotoviti s prerazporeditvami in ne več z možnostjo dodatnega
zadolževanja, je odpadel tudi razlog za prepoved prerazporejanja iz navedenih postavk.
K 4. členu
Nova 4.a točka prvega odstavka 33. člena ZIPRS1718 se nanaša na projekte malih vrednosti (med
njimi so številni projekti v vrednosti od nekaj 100 EUR (za izobraževanja) do nekaj 1.000 EUR) za
katere se vmesnih kontrol ne izvaja, zaradi manjših administrativnih bremen na obeh straneh. Kontrolo
občine in ministrstva izvedejo ob koncu projekta. Sedanja ureditev je v praksi povzročila poslabšanje
pogojev za nevladne organizacije oziroma je določba povsem brezpredmetna, ker je možno
predplačilo le do 30 % pogodbene vrednosti, kar pomeni, da bi morali organi zahtevati poročila na 3
mesece, da bi lahko za naslednje obdobje ponovno izplačali predplačilo do 30 % pogodbene
vrednosti.
NVO morajo po veljavni ureditvi zalagati 70 % sredstev, ki pa jih nimajo, saj gre za mala društva, ki po
večini bazirajo na prostovoljskem delu, a hkrati poganjajo družbeno življenje, kulturo, da ne govorimo
o blaženju socialnih stisk v posameznih skupnostih.
Predlagano je, da se za projekte/programe v višini do 20.000 EUR doda izjema, da se lahko (kar
nikakor ne pomeni, da ni možna vmesna kontrola, predvsem za višje zneske) izplača predplačilo do
vrednosti 70 % pogodbene vrednosti. Ostalo se kot garancija zadrži do konca izvedbe projekta.

Predlagana ureditev je namenjena NVO (društvom, zasebnim zavodom in ustanovam), da bi lažje
izvajale projekte. Gre za nepridobitne in neprofitne organizacije, katerih namen ni ustvarjanje dobička
in po večini ne razpolagajo z likvidnimi sredstvi. Predplačila pomenijo delovni kapital za zagon in
nemoteno ter učinkovito izvajanje projektov in NVO omogočajo, da se usmerjajo na vsebino oziroma
rezultate dela.
K 5. členu
S predlagano spremembo prve alineje drugega odstavka 54. člena ZIPRS1718 se povečuje višina
povprečnine za občine iz razloga, ker so bili s socialnimi partnerji po posredovanju proračuna v
državni zbor sklenjeni dogovori, ki predstavljajo večji obseg sredstev za stroške dela javnih
uslužbencev od predvidenega. Sredstva za ta namen se bodo v proračunu države zagotovila s
prerazporeditvami.
K 6. členu
Na podlagi izhodišča, da se v letu 2017 letni dodatek zagotovi vsem upokojencem, se s predlagano
spremembo prvega, drugega in sedmega odstavka 74. člena ZIPRS1718 spreminja ureditev izplačila
letnega dodatka v letu 2017.
Medtem ko se cenzusi za pridobitev določene višine letnega dodatka dvigujejo navzgor glede na
januarsko uskladitev, pa se zneski letnega dodatka za posamezne razrede v primerjavi z letom 2016
zvišujejo za 10 EUR. Za uživalce pokojnin in nadomestil iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
katerih višina pokojnine oziroma nadomestila presega znesek 760,01 EUR, se dodatno uvaja nov,
zadnji razred letnega dodatka v višini 90 EUR. Na takšen način se letni dodatek zagotavlja vsem
upokojencem ter prejemnikom nadomestil iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, tudi tistim z
višjimi pokojninami oziroma nadomestili.
Medtem ko je prejšnji sedmi odstavek 74. člena ZIPRS1718 določal, da se uživalcem sorazmernega
dela tuje pokojnine, ki do 30. septembra 2017 ne predložijo dokazila o višini zneska tuje pokojnine,
izplačane v januarju 2017, letni dodatek ne izplača, pa spremenjeni sedmi odstavek določa, da se tudi
tem uživalcem letni dodatek izplača v najnižji višini 90 EUR, in sicer ne glede na višino pokojnine, ki jo
sicer prejemajo. Čeprav spremenjeno besedilo spreminja vsebino veljavnega ZIPRS1718, pa v
pravice ne posega, saj določa, da v kolikor uživalec pokojnine niti do 30. septembra 2017 ne predloži
dokazila o višini zneska tudi pokojnine, se letni dodatek kljub temu izplača.
K 7. členu
V prvem odstavku predlaganega spremenjenega 75. člena ZIPRS1718 se pojasnjujejo oblike, s
katerimi se izvajajo finančni instrumenti. Finančni instrumenti se lahko izvajajo samo s sredstvi EU iz
finančne perspektive 2014-2010. Posebnost finančnih instrumentov je v tem, da se sredstva za
njihovo izvajanje ne zalagajo iz državnega proračuna kot to velja za ostala kohezijska sredstva, pač
pa se sredstva iz podračuna za kohezijsko politiko v okviru EZR države prenesejo upravljavcu
finančnih instrumentov oziroma t.i. skladu skladov.
Evidentiranje poslovnih dogodkov bo potekalo samo preko bilance stanja.
Predlagan način temelji na predpostavki, da je država posrednik oziroma "agent" pri dodeljevanju
sredstev EU (EFSI) za namene FI. V vlogi agenta torej država kohezijska sredstva samo dodeljuje
koristnikom, pod ustreznimi pogoji. Zato so predvidene knjižbe samo na kontih stanja (dolgoročne
terjatve do koristnikov ter na drugi strani dolgoročna obveznost do EU) pravilne. Praviloma bodo
sredstva postala last države članice šele po dveh obratih teh sredstev in na podlagi odločitve EU.
Navedeno pomeni, da bo šele ta odločitev pomenila, da je izpolnjen pogoj, da se sme preostanek
sredstev kot prihodek evidentirati v poslovnih knjigah države (A bilanca, skupina kontov 78). O
preostanku sredstev govorimo predvsem iz razloga, ker se s finančnimi instrumenti izvajajo tako
ukrepi, ki se financirajo tako s povratnimi kot tudi nepovratnimi sredstvi EU.

To pa povedano drugače pomeni, da sprotno evidentiranje sredstev, bodisi v bilanci A ali B, torej
preko proračunskih evidenc, ne bi izkazovalo pravilnega stanja, saj v primeru, da država članica ni
»lastnica » sredstev in da dela za račun drugega (EU), ne sme prikazovati prihodkov, ker to še niso.
V državni zbor se bo ob vsakokratni obravnavi predloga proračuna predložilo poročilo, v katerem se
bo navedla višina dodeljenih/počrpanih sredstev, namen porabe, prejemniki in s tem se bo dodatno
opredelilo razvojno politiko spodbujanja konkurenčnosti, katere temeljni program je tudi zagotavljanje
dostopa do financiranja. Poročilo bo moralo vsebovati vse potrebne podatke, da bi jih državni zbor
lahko sprejel skupaj s sprejetim proračunom. Z vidika kasnejšega poročanja pa je zadeva urejena:
zbirna bilanca stanja je sestavni del zaključnega računa proračuna in gre torej v sprejem državnemu
zboru. S predlagano rešitvijo so se strinjali tudi predstavniki Računskega sodišča Republike Slovenije,
s katerimi se je skušalo poiskati najustreznejšo rešitev.
S predlagano določbo se zagotavlja pravna podlaga, ki bo omogočila, da se na enak način, kot to velja
za kadrovske načrte, državnemu zboru, ob pripravi proračuna države, predloži tudi načrt izvajanja
finančnih instrumentov. Ne glede na to, da sredstva za izvajanje finančnih instrumentov, do njihovega
zaključka, niso prihodek proračuna države, je utemeljeno, da se predstavniki zakonodajne veje oblasti
seznanijo z navedenimi ukrepi, saj bo le na tak način mogoče celovito obravnavati proračun države.
K 8. členu
S predlagano določbo 8. člena zakona se določa časovni okvir za izplačilo razlike finančne izravnave
in povprečnine občinam za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. maja 2017.
K 9. členu
Glede na to, da se s predlaganim zakonom ureja vsebina iz četrtega odstavka 90. člena ZJF, je treba
določiti prenehanje veljavnosti omenjene določbe.
K 10. členu
Z uveljavitveno določbo je določeno, da predlagani zakon začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Določbe Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list
RS, št. 80/16), ki se spreminjajo:
8. člen
(status poslovnih dogodkov)
(1) Spremembe, nastale pri upravljanju s tistim državnim in občinskim dolgom, ki zapade v plačilo v
prihodnjih proračunskih letih, spremembe nastale pri ponovnem odkupu vrednostnih papirjev na trgu s
premijo ali diskontom na neodplačano glavnico, ki je bil izveden brez denarnega toka, prevzem dolga,
konverzije terjatev v kapitalsko naložbo, odpis dolga ali terjatev, naložbe prostih denarnih sredstev na
računih pravnih oseb, določenih v 61. členu ZJF in naložbe denarnih sredstev sistema enotnega
zakladniškega računa (v nadaljnjem besedilu: EZR) države oziroma občine v centralno banko, banke
in hranilnice, naložbe EZR države v državne zakladnice držav Ekonomske in monetarne unije in
nakupe zakladnih menic ter vloge v sistemu EZR države oziroma občine se izkazujejo samo v bilanci
stanja.
(2) Prejemki oziroma izdatki, nastali z zavarovanjem kreditnega tveganja v povezavi z državnim
dolgom, se evidentirajo kot terjatve in obveznosti iz naslova prejetih in danih varščin.

21. člen
(namenski prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna za leti 2017 in 2018 so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku
prvega odstavka 43. člena in prvega odstavka 80. člena ZJF, tudi:
1.
sredstva za preneseno izvrševanje nalog, ki se uporabijo za namene, dogovorjene med vlado in
EK, in na način, določen s predpisom ministra;
2.
prihodki od obremenitve s stavbno ali služnostno pravico stvarnega premoženja države, ki se
uporabijo za nakup, graditev, obnovo, investicijsko in tekoče vzdrževanje nepremičnin v lasti države;
3.
prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12), ki se po merilih, ki jih določi vlada, uporabijo za namene iz
navedenega zakona;
4.
prihodki vplačanih tiskovin, ki jih stranke v upravnem postopku vplačajo pri upravnih enotah ter
ministrstvih, pristojnih za notranje oziroma za zunanje zadeve, in ki jih upravne enote in ministrstvo,
pristojno za notranje oziroma za zunanje zadeve, uporabijo za plačilo obveznosti dobaviteljem
zaračunljivih tiskovin;
5.
prihodki, ki jih lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč po 88. členu Zakona o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12 in 27/16; v nadaljnjem
besedilu: ZKZ) in po 50. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 27/16) vplačujejo v proračun Republike Slovenije in ki se do višine pravic porabe,
predvidene v finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, v sprejetem proračunu uporabijo
za namene, določene v navedenem zakonu;
6.
prihodki po 3.h členu ZKZ se do višine pravic porabe, predvidene v finančnem načrtu
ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, v sprejetem proračunu uporabijo za namene, določene v
navedenem zakonu;
7.
prihodki po Zakonu o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami
(Uradni list RS, št. 41/09 in 69/15 – ZOPPGSR), ki se do višine pravic porabe predvidenih v finančnem

načrtu ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, v sprejetem proračunu uporabijo za namene, določene v
navedenem zakonu;
8.
prihodki letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu in prihodki koncesijske dajatve Luke
Koper, d.d., ki pripadajo proračunu Republike Slovenije, ki se uporabijo za izvedbo investicij in
vzdrževanj v javno prometno infrastrukturo;
9.
prihodki po prvem odstavku 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US,
96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15 in 55/15), ki se uporabijo za namene, določene v zakonu;
10. prihodki obveznega prispevka za promocijo iz 9. člena Zakona o promociji kmetijskih in živilskih
proizvodov (Uradni list RS, št. 26/11 in 57/12), ki se uporabijo za namene, določene v navedenem
zakonu;
11. prihodki iz dajatev od prejemkov, izplačanih zaradi opravljenega začasnega in občasnega dela
upokojencev, ki v skladu z drugim odstavkom 27.f člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS,
št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT) predstavljajo
prihodek podračuna iz 4. točke 42. člena tega zakona;
12. prihodki po tretjem odstavku 33. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16; v nadaljnjem besedilu: ZGGLRS), se porabijo za namene, določene
v četrtem odstavku 33. člena navedenega zakona;
13. prihodki iz 2. točke prvega odstavka 162. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS,
št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 8/16 – odl. US), ki se porabijo za odškodnino
za povračilo škode žrtvam kaznivih dejanj po Zakonu o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (Uradni list
RS, št. 101/05, 114/06 – ZUE in 86/10).
28. člen
(prerazporeditve pravic porabe, o katerih odloča vlada)
(1) Vlada lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe ne glede na omejitve iz 24. in 25. člena tega
zakona med:
1.
podprogrami v okviru glavnega programa različnih predlagateljev finančnih načrtov, pri čemer
skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 20 % podprograma v
sprejetem proračunu;
2.
glavnimi programi posameznega ali različnih predlagateljev finančnih načrtov, pri čemer skupno
povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 10 % glavnega
programa v sprejetem proračunu;
3.
politikami, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posamezne politike ne sme presegati 5 %
politike v sprejetem proračunu.
(2) Vlada lahko odloča ne glede na omejitve iz 24., 25
odstavka o prerazporeditvah pravic porabe:

in 26. člena tega zakona in prejšnjega

1.

na postavke slovenske udeležbe, med njimi in z njih;

2.

na postavke namenskih sredstev EU in med temi postavkami;

3.

na postavke namenskih sredstev finančnih mehanizmov in med temi postavkami;

4.
na postavko 7608 – Tekoča proračunska rezerva pri ministrstvu, in sicer do obsega pravic
porabe, določenega v 42. členu ZJF;
5.
na postavko 7640 – Rezerva Republike Slovenije pri ministrstvu, in sicer do obsega pravic
porabe, določenega v 48. členu ZJF;
6.

na postavke v politiki 21 – Pokojninsko varstvo;

7.

na postavke v politiki 22 – Servisiranje javnega dolga in upravljanje z denarnimi sredstvi;

8.

na postavke v politiki 24 – Plačilo v EU;

9.

med postavkami politik iz 6., 7. in 8. točke tega odstavka;

10. na postavke v glavnem programu 2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v
primerih nesreč, med njimi in z njih;
11. na postavke v podprogramu 230102 – Sredstva za množične migracije, med njimi in z njih;
12. na postavke v podprogramu 030104 – Predsedovanje EU, med njimi in z njih;
13. med, na in s plačnih kontov neposrednih uporabnikov proračuna;
14. s plačnih kontov integralnih postavk na postavko organa, ki je zadolžen za zagotovitev pogojev
za začetek dela in poslovanja osebe javnega prava, ki je ustanovljena po uveljavitvi proračuna za
tekoče leto, ko se prerazporejajo javni uslužbenci skupaj s kadrovsko kvoto in sredstvi za plače;
15. z integralnih postavk za materialne stroške in z integralnih postavk za investicije in investicijsko
vzdrževanje državnih organov na postavko organa, ki je zadolžen za zagotovitev pogojev za začetek
dela in poslovanja osebe javnega prava, ki je ustanovljena po uveljavitvi proračuna za tekoče leto;
16. na postavke glavnega programa 0401 E – upravljanje in informacijska infrastruktura.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena vlada odloča o prerazporeditvah pravic porabe, ki so
navedene v prejšnjem odstavku samo na način, kot je določen v prejšnjem odstavku.
(4) Vlada odloča o prerazporeditvah na predlog ministrstva, ki je pripravljen na predlog predlagatelja
finančnega načrta.
(5) Če gre za prerazporeditev na postavke za kohezijsko politiko in s teh postavk po 1. in 2. točki
drugega odstavka tega člena, pripravi predlog za prerazporeditev predlagatelj finančnega načrta v
skladu s predpisi, ki urejajo postopke za izvajanje kohezijske politike in v sodelovanju z organom
upravljanja ter ga predloži ministrstvu, ta pa vladi.
(6) Kadar neposredni uporabnik izvaja plačila v breme postavk namenskih sredstev EU ali v breme
postavk namenskih sredstev finančnih mehanizmov, a ne zagotovi črpanja namenskih sredstev EU
oziroma namenskih sredstev finančnih mehanizmov zaradi neupravičene porabe sredstev, mora o tem
obvestiti ministrstvo in predlagati preknjižbo porabe v višini sredstev, ki niso imela kritja v namenskih
sredstvih EU oziroma v namenskih sredstvih finančnih mehanizmov. Preknjižba porabe se mora
izvršiti v okviru proračuna tekočega leta in v breme prostih pravic porabe na postavkah, ki niso vezane
na namenska sredstva EU ali na namenska sredstva finančnih mehanizmov. Ob neusklajenosti lahko
ministrstvo omeji izvrševanje proračuna posameznemu proračunskemu uporabniku.

33. člen

(predplačila)
(1) Ne glede na drugi odstavek 52. člena ZJF so predplačila dovoljena:
1.

na podlagi neposredne uporabe predpisov EU;

2.
za namenska sredstva EU, namenska sredstva finančnih mehanizmov in sredstva slovenske
udeležbe do višine 30 % vrednosti predvidenih izplačil teh sredstev in pod pogojem, da je prejemnik
oseba zasebnega ali javnega prava in je ustanovljena in deluje kot društvo, zasebni ali javni zavod ali
ustanova;
3.
do višine 30 % predvidenih pogodbenih obveznosti za sofinanciranje dejavnosti, programov in
projektov pod pogojem, da je prejemnik oseba zasebnega prava ter je ustanovljena in deluje kot
društvo, zasebni zavod ali ustanova oziroma za sofinanciranje programov in projektov, če je prejemnik
oseba javnega prava ter ustanovljena in deluje kot javni zavod, javni sklad ali zbornica, ki izvaja javna
pooblastila po zakonu;
4.

za plačilo:

- pogodbenih obveznosti, pri katerih je to uveljavljeno s poslovnimi običaji (npr. šolnine, naročnine,
plačila dobaviteljem iz tujih držav, če v nasprotnem primeru pogodbe ni mogoče skleniti);
- pogodbenih obveznosti za projekte medinstitucionalne pomoči tretjim državam, ki jih financira EU;
- akontacij stroškov za službena potovanja;
- varščine na javni dražbi;
- predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka po 233. členu Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno
prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US in 38/16 – odl. US);
5.

če tako določa donator.

(2) Pri predplačilih iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka se mora neposredni uporabnik v pogodbi s
prejemnikom sredstev dogovoriti, da se prejemnik sredstev zavezuje prejeta sredstva, skupaj z
zamudnimi obrestmi, vrniti v proračun, če se naknadno ugotovi, da je bilo izplačilo iz proračuna
neupravičeno izvršeno. Šteje se, da je bilo izplačilo iz proračuna neupravičeno izvršeno, če EK
zahtevek za plačilo sredstev zavrne ali če EK izstavi zahtevek za vračilo ali če se v proračunskem
nadzoru ugotovi, da so bila sredstva porabljena nenamensko ali v nasprotju s predpisi.
(3) Pri predplačilih iz 3. točke prvega odstavka tega člena mora neposredni uporabnik v pogodbi
dogovoriti tudi, da bo prejemnik sredstev, najkasneje v 180 dneh po prejemu predplačila,
neposrednemu uporabniku posredoval dokazila o upravičeni porabi sredstev in tudi, da prejemnik
sredstev do nadaljnjih predplačil po sklenjeni pogodbi ne bo več upravičen, če v navedenem roku
dokazil ne bo posredoval ali če se ob kontroli dokazil izkaže, da dokazila ne izkazujejo upravičenosti
porabe v višini predplačila.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se neposrednemu uporabniku v pogodbi ni treba dogovoriti, da bo
prejemnik sredstev najkasneje v 180 dneh po prejemu predplačila neposrednemu uporabniku
posredoval dokazila o upravičeni porabi sredstev, če pogodbena vrednost ne preseže 20.000 eurov in
če se pogodbene obveznosti v celoti izvedejo v tekočem letu.
(5) Če prejemnik sredstev iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena ne upraviči prejetega
predplačila, se v obsegu danih predplačil znižajo pravice porabe na integralnih postavkah v finančnem
načrtu neposrednega uporabnika, ki se je o predplačilu dogovoril.

(6) Ne glede na 2. in 3. točko prvega odstavka tega člena predplačila nad 100.000 eurov ni dovoljeno
dogovoriti brez soglasja ministra.
(7) Določbe 3., 4. in 5. točke prvega odstavka tega člena veljajo tudi za plačila v breme občinskih
proračunov.

54. člen
(povprečnina)
(1) Če vlada z reprezentativnimi združenji občin ne doseže dogovora iz drugega odstavka 11. člena
ZFO-1, se v predlog proračuna vključi povprečnina, ki jo določi vlada. Vlada pri določitvi povprečnine
upošteva stroške za financiranje na novo z zakonom določenih nalog, ki jih bodo občine začele
opravljati v naslednjem proračunskem letu, in izračun ministrstva, v katerem upošteva stroške nalog,
ki so jih občine že opravljale na podlagi zakonov, pred letom, za katerega se določa povprečnina.
(2) Povprečnina, določena v skladu s prejšnjim odstavkom, znaša:
-

za proračunsko leto 2017: 530,00 eurov,

-

za proračunsko leto 2018: 536,00 eurov.

74. člen
(letni dodatek za leto 2017)
(1) Ne glede na prvi do tretji odstavek 95. člena ZPIZ-2 se letni dodatek v letu 2017 izplača uživalcem
pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja v naslednjih zneskih:
1.
uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku do 414,00 eurov, se letni dodatek izplača v
višini 390,00 eurov;
2.
uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 414,01 eurov do 518,00 eurov, se letni
dodatek izplača v višini 250,00 eurov;
3.
uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 518,01 eurov do 622,00 eurov, se letni
dodatek izplača v višini 190,00 eurov;
4.
uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 622,01 eurov do 750,00 eurov, se letni
dodatek izplača v višini 140,00 eurov;
5.
uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo
v znesku do 622,00 eurov, se letni dodatek izplača v višini 190,00 eurov;
6.
uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo
v znesku od 622,01 eurov do 750,00 eurov, se letni dodatek izplača v višini 140,00 eurov;
7.
uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja iz druge alineje prvega odstavka in
drugega ter tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, katerih pokojnina oziroma nadomestilo presega
750,00 eurov, se letni dodatek ne izplača.
(2) V znesku pokojnine iz 1., 2., 3., 4. in 7. točke prejšnjega odstavka se upošteva tudi znesek dela
vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju ter znesek pokojnine, prejete od
tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja.

(3) Pri določitvi višine letnega dodatka iz prvega odstavka tega člena se upošteva višina pokojnine
oziroma nadomestila, ki ga uživalec prejme v mesecu izplačila letnega dodatka. Znesek pokojnine,
prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja, ki se po prejšnjem
odstavku šteje v znesek pokojnine, se upošteva v višini izplačane pokojnine v mesecu januarju 2017,
preračune v eure po tečaju Banke Slovenije na dan izplačila rednih pokojnin za mesec januar 2017.
(4) Ne glede na prvi odstavek 98. člena ZPIZ-2 se letni dodatek izplača skupaj z izplačilom redne
pokojnine za mesec julij tekočega leta.
(5) ZPIZ za pridobitev podatkov o znesku tuje pokojnine iz drugega odstavka tega člena po uradni
dolžnosti posreduje uživalcem pokojnine, ki imajo na dan 1. januarja 2017 prebivališče v:
-

drugi državi;

Republiki Sloveniji, katerim se pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v
sorazmernem delu;
Republiki Sloveniji in po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije prejemajo poleg
pokojnine še pokojnino od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja, obvestilo o
upoštevanju tuje pokojnine pri izplačilu letnega dodatka, skupaj z obrazcem, ki se šteje kot dokazilo o
višini pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja.
(6) Dokazilo o višini zneska pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega
zavarovanja, izplačane v januarju 2017, so uživalci pokojnine dolžni na prejetem obrazcu vpisati in
posredovati ZPIZ. Znesek pokojnine prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega
zavarovanja se preračuna v eure po tečaju Banke Slovenije na dan izplačila rednih pokojnin za mesec
januar 2017.
(7) Ne glede na četrti odstavek tega člena se uživalcu pokojnine iz petega odstavka tega člena, ki
predloži dokazilo o višini pokojnine prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega
zavarovanja do 30. aprila 2017, letni dodatek izplača do 30. septembra 2017, če pa predloži dokazilo
o višini pokojnine prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja do 30.
septembra 2017 se letni dodatek izplača do konca leta 2017. Uživalcu pokojnine iz petega odstavka
tega člena, ki do 30. septembra 2017 ne predloži dokazila o višini zneska tuje pokojnine izplačane v
januarju 2017, se letni dodatek ne izplača.
(8) Uživalcu pokojnine iz petega odstavka tega člena, kateremu se pokojnina po določbah
mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu, se letni dodatek po 96. členu ZPIZ-2 izplača v
sorazmernem delu.

75. člen
(finančni inženiring)
Z ukrepom finančnega inženiringa iz petega odstavka 106.f člena ZJF država zagotavlja del sredstev
tudi za investicije in obratna sredstva.

Določbe Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), ki se spreminjajo:
90. člen
(Izjeme pri izkazovanju prejemkov in izdatkov)

(1) Minister, pristojen za finance, predpiše posebnosti pri izkazovanju prejemkov in izdatkov
proračuna.
(2) Zadolževanje pri likvidnostnem in drugem kratkoročnem zadolževanju ter zadolževanje pri
intervencijah na sekundarnem trgu lastnih dolžniških vrednostnih papirjev se na koncu leta v računu
financiranja izkaže le kot razlika med prejemki in izdatki iz naslova tega zadolževanja v tekočem letu.
(3) (prenehal veljati)
(4) Spremembe v zvezi s tistimi posojili lastnih dolžniških vrednostnih papirjev, pri katerih
posojilojemalec v pogodbeno določenem roku vrednostnega papirja ne vrne, zaradi česar je v istem
letu opravljen nakup istovrstnega vrednostnega papirja, se izkazujejo samo v bilanci stanja.

