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Državni svet Republike Slovenije

Številka: 002-28/2022/2
Datum: 17.06.2022

Zadeva: 52. seja Državnega sveta Republike Slovenije - Sprejeti sklep Državnega 
sveta k vprašanju državnega svetnika Alojza Kovšce glede priprave spremembe zakona, 
ki ureja javne finance, v skladu z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-
474/18

Državni svet Republike Slovenije je na 52. seji 8. 6. 2022 sprejel sklep s katerim podpira 
vprašanje državnega svetnika Alojza Kovšce ali je Ministrstvo za finance že pristopilo k pripravi 
sprememb zakona, ki ureja javne finance, z namenom zagotovitve njegove skladnosti z odločbo 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-474/18.

Iz obrazložitve gradiva izhajajo ugotovitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki jih je to 
izpostavilo v odločbi št. U-I-474/18, z dne 10. 12. 2020 in tudi navedba, da je treba zaradi 
nespoštovanja odločbe nujno spremeniti zakon, ki ureja javne finance, na način, da bo 
zagotovljena finančna avtonomija neodvisnih ustavnih organov, kot jo je opredelilo tudi Ustavno 
sodišče Republike Slovenije v odločbi.

Ministrstvo za finance pojasnjuje, da je minister Klemen Boštjančič takoj po prevzemu funkcije 
zahteval, da morajo vsa ravnanja Ministrstva za finance temeljiti na ustavnih in zakonskih 
določbah, hkrati pa je zahteval tudi poročanje o vseh predpisih, ki niso skladni z Ustavo
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 
47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 
47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a) in veljavnimi zakoni. 

Pri predpisih, ki sodijo na področje dela Ministrstva za finance je bilo ugotovljeno, da zadevno 
ministrstvo v letu in pol ni uspelo realizirati odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. 
U-I-474/18, z dne 10. 12. 2020, s katero je bilo zahtevano, da se Zakon o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) spremeni, najkasneje do 10. decembra 2021. 

Na podlagi ugotovitve, da je skrajni rok za pripravo sprememb zadevnega zakona že potekel 
pred več kot šestimi meseci, je minister za finance zahteval, da se predlog Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah pripravi kot ena izmed prioritetnih nalog 
Ministrstva za finance, hkrati pa tudi, da se do uveljavitve zadevnega zakona odločitev 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije v celoti upošteva. 

S spoštovanjem,
                                                                                                               mag. Saša Jazbec
                                                                                                        DRŽAVNA SEKRETARKA
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