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Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je, na podlagi 20.
člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14,
26/15, 55/20 in 123/20) oblikovala naslednje
POROČILO
k Predlogu zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in
2023 (ZIPRS2223) – nujni postopek
Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je, kot
zainteresirana, na 12. izredni seji 8. 10. 2021 obravnavala Predlog zakona o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (v nadaljevanju:
predlog zakona), ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada.
Komisija se je seznanila s predlogom zakona. Sprejetje predloga zakona, skupaj s
proračunoma za leti 2022 in 2023, je nujno, saj proračun ne vsebuje določb, torej
členov, ki urejajo materialne vsebine. Ob upoštevanju negotovih razmer, povezanih s
pandemijo, je Evropska unija kot odziv na koronakrizo za leto 2022 pripoznala
izjemne okoliščine s t.i. splošno odstopno klavzulo, ki državam članicam omogoča,
da sprejmejo proračunske ukrepe za ustrezno obvladovanje takšnih razmer v okviru
preventivnih in korektivnih postopkov Pakta za stabilnost in rast.
Komisija ugotavlja, da se predlog zakona ne razlikuje bistveno od veljavnega Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022. Člani so se
seznanili, da je proračunska postavka rezerva (predvidenih 900 mio evrov) enako kot
doslej namenjena financiranju ukrepov, povezanih z epidemijo. Taka ureditev je v
letu 2022 še potrebna, saj se nekateri interventni ukrepi iztečejo šele 31. decembra
2021 (plačilo v 2022), prav tako bo treba v letu 2022 zagotavljati sredstva za ukrepe
na področju zdravstva (testi, zaščitna oprema, cepiva).
Predlagani zakon določa tudi ureditev, povezano z mehanizmom nacionalnega
Načrta za okrevanje in odpornost, ki je po mnenju komisije v premajhni meri zajelo
kmetijstvo kot tudi gospodarstvo na sploh. Gre za podporo EU, ki je namenjena
zagotavljanju finančne podpore za reforme in naložbe, ki naj bi ublažile gospodarski

in socialni učinek pandemije koronavirusa, povečala pa naj bi se tudi trajnost in
odpornost gospodarstva ter izboljšala pripravljenost na izzive, ki jih prinaša zeleni in
digitalni prehod. V razpravi se je izpostavilo vprašanje, ali bo dejansko moč pripraviti
in izvesti projekte v okviru nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost glede na
veliko zasedenost izvajalskih kapacitet.
Komisija ugotavlja, da se določa višina letnega dodatka za upokojence v različnih
višinah, najvišjo, v višini 450 evrov, bodo v letu 2022 prejeli upokojenci, ki prejemajo
pokojnino v znesku do 570,00 evra. V razpravi je bilo izpostavljena smotrnost
določitve višine letnega dodatka za upokojence, ker bi le-ta moral biti vezan na višino
minimalne plače, saj v nasprotnem primeru nestimulativno vpliva na dodatno
vplačevanje v pokojninsko blagajno. Iz navedenega razloga se predlaga sprememba
tega člena v predlogu zakona na način, da bo vzpostavljena uravnilovka.
***
Za poročevalca je bil določen podpredsednik komisije Branko Tomažič.

Predsednik
Cvetko Zupančič, l.r.

2

