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UVOD 
 
Program stabilnosti za leto 2011 je prvič pripravljen v okviru t.i. Evropskega semestra, po 
katerem se programi stabilnosti in konvergenčni programi predložijo Evropski komisiji v mesecu 
aprilu. Program stabilnosti upošteva smernice za fiskalno konsolidacijo in strukturne reforme, ki 
jih je sprejel Evropski svet na svojem zasedanju 24. in 25. marca 2011. Dokument je pripravljen 
v skladu z Uredbo Sveta 1055/2005, ki dopolnjuje Uredbo 1466/97 o vsebini Programov 
stabilnosti. Dopolnitev Programa stabilnosti hkrati upošteva spremembe v obliki in formatu 
programov, ki so bile sprejete v Odboru za ekonomske in finančne zadeve septembra 2005, 
oktobra 2007 in septembra 2010. 
 
Slovenija je od 2. decembra 2009 formalno v postopku presežnega primanjkljaja in mora po 
priporočilih Sveta EU iz novembra 2009 znižati primanjkljaj sektorja država na manj kot 3% 
BDP do leta 2013. Glavna cilja v programu predstavljene ekonomske politike sta zagotoviti 
makroekonomsko stabilnost ter javnofinančno konsolidacijo, skladno z okrevanjem 
gospodarstva. V Programu stabilnosti so opisane politike in ukrepi za znižanje primanjkljaja pod 
3% BDP do leta 2013, čemur bo sledilo postopno približevanje srednjeročnemu cilju, ki je 
določen kot izravnan strukturni saldo.  
 
V skladu s smernicami spremenjenega Pakta stabilnosti in rasti, ki zagotavljajo večje 
nacionalno lastništvo, so Program stabilnosti in njegove dopolnitve predmet obravnave v 
delovnih telesih Državnega zbora Republike Slovenije. Prav tako so delovna telesa Državnega 
zbora razpravljala o mnenju Sveta EU o slovenskem Programu stabilnosti ter o priporočilih 
Sveta EU Sloveniji glede presežnega primanjkljaja. 
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1. CILJI IN PREDPOSTAVKE EKONOMSKIH POLITIK 
 
Mednarodna finančna kriza, padec zunanjega povpraševanja ter finančne razmere za 
poslovanje slovenskih podjetij, so močno prizadeli slovensko gospodarstvo. Recesija, ki je 
nastopila v prvem četrtletju 2009, je v letu 2009 povzročila skrčenje gospodarstva za 8,1%, kar 
je med največjimi negativnimi stopnjami v evro območju. Tako močan padec je mogoče 
pojasniti z visoko stopnjo odprtosti gospodarstva, strukturo izvoza in prenosom padca 
zunanjega povpraševanja na domačo proizvodnjo, investicije in osebno potrošnjo. Preko 
postopne stabilizacije ekonomskih razmer v Evropi in proti-ciklične fiskalne politike ob delovanju 
avtomatskih stabilizatorjev, se je recesija prevesila v šibko okrevanje v letu 2010, kot ga 
narekujeta izvozno povpraševanje ter nadaljnji proces razdolževanja. V obdobju 2011-2014 je 
predvideno postopno okrevanje slovenskega gospodarstva, vendar pa rast BDP do konca 
programskega obdobja ne bo presegla 2,8%, in postopna normalizacija razmer na finančnih 
trgih. Močan upad gospodarske aktivnosti in znižanje davkov od dohodka pravnih oseb je 
povzročilo precejšno izgubo javnofinančnih prihodkov in njihov padec pod trendno raven.  
 
Ob predvidenem zelo postopnem gospodarskem okrevanju in počasni normalizaciji pogojev na 
finančnih trgih, so cilji politike v obdobju 2011-2014: 
   

i) fiskalna konsolidacija, usmerjena v ukrepe za zmanjšanje in racionalizacijo 
odhodkov, ki bodo zagotovili zmanjšanje presežnega primanjkljaja države pod 3% 
BDP do leta 2013, zatem pa postopno približevanje srednjeročnemu cilju, ki je 
določen kot izravnan strukturni saldo;  

 
ii) krepitev dolgoročne fiskalne konsolidacije in potencialne rasti z izvajanjem 

strukturnih reform, predvsem z uveljavitvijo pokojninske reforme; 
 

iii) spodbujanje gospodarske rasti in zaposlovanja preko izboljšanja pogojev za 
delovanje podjetij ter preko ustvarjanja primernega okolja za ustvarjanje novih 
delovnih mest z večjo dodano vrednostjo ter vzpodbujanjem ponovne vrnitve na trg 
dela.  

 
Da bi ublažila posledice krize na gospodarstvo, je Vlada za leti 2009 in 2010 sprejela vrsto 
začasnih ukrepov. Izvajanje v letu 2008 dogovorjenih sprememb plačnega sistema v javnem 
sektorju je bilo omejeno ali odloženo. Prav tako so bili racionalizirani izdatki za blago in storitve. 
Sprejeta je bila interventna zakonodaja za omejitev rasti transferjev posameznikom. Na strani 
prihodkov so bile povečane trošarine, uvedene pa so bile tudi nekatere dodatne davčne 
olajšave ter skrajšan rok za vračilo davka na dodano vrednost. Konec leta 2010 je bil sprejet 
Zakon o interventnih ukrepih, s katerim se je za leto 2011 valorizacija socialnih transferjev, 
pokojnin in plač v javnem sektorju izvedla v višini ene četrtine dejanske inflacije. Plače v javnem 
sektorju so se zaradi ukinitve elementov plačne politike ohranile na nivoju leta 2010. 
 
V srednjeročnem obdobju fiskalna konsolidacija ne bo slonela na povišanju davkov, saj bi to 
lahko dodatno upočasnilo gospodarsko okrevanje. Skupna davčna obremenitev bo ostala na 
približno enaki ravni skozi celotno srednjeročno obdobje, pri čemer bo vlada preučila možnosti 
za prestrukturiranje davkov v smeri krepitve posrednih davkov, okoljskih dajatev ter uvedla 
davek na nepremičnine. Vlada tako še naprej ostaja zavezana strategiji fiskalne konsolidacije z 
ukrepi na strani odhodkov, ki jo je začrtala v predhodni dopolnitvi Programa stabilnosti in jo 
nadgrajuje v pričujočem dokumentu. Tovrstna strategija znižuje raven odhodkov sektorja države 
za več kot 5% BDP skozi programsko obdobje z enakomerno porazdelitvijo bremen po letih od 
2011 dalje in zagotavlja vzdržno odpravo presežnega primanjkljaja. 
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Za večjo stabilnost finančnega sektorja in sproščanje kreditnega toka gospodarstvu, so bila 
poleg polnega jamstva za vloge prebivalstva, uvedena državna poroštva finančnim institucijam 
ter državne jamstvene sheme za podjetja in posameznike, ki so bila z letom 2010 postopno 
ukinjena. Za okrepitev zmogljivosti finančnega sistema je bila skladno z zahtevami Banke 
Slovenije izvedena dokapitalizacija banke, v kateri ima država največji lastniški delež (NLB 
d.d.).  
 
Glede na to, da je vpliv krize predvsem na trgu dela še vedno prisoten in obstaja tveganje, da 
se bo začasna brezposelnost spremenila v stalno, se bodo nadaljevali ukrepi za vzpodbujanje 
delovne aktivnosti vključno s programi usposabljanja.  
 
Strukturne reforme, ki imajo lahko pozitiven vpliv na javne finance na srednji ali dolgi rok, bodo 
med prioritetnimi ukrepi v programskem obdobju 2011-2014. Med njimi je ključnega pomena 
predvsem implementacija reforme pokojninskega sistema in reforma socialnovarstvenih pravic. 
Spremembe v pokojninskem sistemu zajemajo predvsem formulo za indeksacijo pokojnin, 
postopno zvišanje upokojitvene starosti, spodbude za daljše delo in pravičnejši način odmere 
pokojnine. Prispevale bodo tako k fiskalni konsolidaciji na kratek rok kot tudi k dolgoročni 
vzdržnosti javnih financ.  
 
Slovenija je na zasedanju Evropskega sveta konec marca 2011 pristopila k Paktu za evro. Cilji 
pakta so spodbujanje konkurenčnosti in zaposlovanja, nadaljnji ukrepi za zagotavljanje 
dolgoročne vzdržnosti javnih financ in stabilizacija finančnega sistema. Vlada je sprejela možne 
zaveze v okviru dogovorjenih skupnih ciljev, o katerih bo v prihodnjih mesecih še potekal dialog 
s socialnimi partnerji.   
 
Na področju institucionalnega ustroja javnih financ so v pripravi pomembne novosti, ki bodo 
prispevale k temu, da bo proces fiskalne konsolidacije podprt z ukrepi za povečevanje kakovosti 
javnih financ. Predlog novega zakona o javnih financah uzakonja fiskalno pravilo, uvaja 
srednjeročni fiskalni okvir in krepi vlogo fiskalnega sveta, kot neodvisnega telesa za spremljanje 
in nadzor javnofinančne politike (poglavje 7). S tem namerava Vlada vzpostaviti večjo fiskalno 
disciplino in posledično zmanjšanje javnofinančnih nihanj ter na ta način prispevati k dolgoročni 
vzdržnosti javnih financ. 

 
 

2. GOSPODARSKA GIBANJA IN NAPOVEDI MAKROEKONOMSKIH AGREGATOV 
 
2.1. Predpostavke mednarodnega okolja 

 
Makroekonomske napovedi v Programu stabilnosti izhajajo iz scenarija Pomladanske napovedi 
gospodarskih gibanj 2011 (UMAR, marec 2011), ki upošteva učinke ukrepov, predstavljenih v 
Programu stabilnosti, ki jih je Vlada RS pripravila zaradi nujnosti fiskalne konsolidacije in 
oslabljenega potenciala za rast v srednjeročnem obdobju.  
 
Scenarij kot predpostavke glede mednarodnega okolja upošteva napovedi mednarodnih 
institucij, objavljene v prvi polovici marca (Tabela 2.1.). Te predvidevajo nadaljnjo gospodarsko 
rast v območju evra in EU, ki pa bo nekoliko nižja kot v letu 2010. Glavna razloga za njeno 
upočasnitev sta nižja rast svetovnega gospodarstva in napovedana fiskalna konsolidacija v 
večini držav EU, saj je po izrazitejšem poslabšanju javnih financ v zadnjih dveh letih večina 
držav sprejela obsežne varčevalne in strukturne ukrepe, ki bodo na kratek rok negativno vplivali 
na rast. V povprečju bo gospodarsko rast še vedno v največji meri podpiralo tuje 
povpraševanje, postopoma pa naj bi se krepilo tudi domače povpraševanje, zlasti v Nemčiji, 
Avstriji in na Poljskem. Za leti 2012 in 2013 pričakujemo, da se bo gospodarska rast v območju 
evra in v celotni EU rahlo okrepila, predvsem zaradi nadaljnje krepitve domačega 
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povpraševanja. Med ostalimi pomembnejšimi trgovinskimi partnericami Slovenije, kjer 
pomembno skupino predstavljajo države nekdanje Jugoslavije v letih 2011-2013 skladno z 
napovedmi mednarodnih institucij pričakujemo postopno izboljševanje gospodarskih razmer. 
Tveganja za rast v mednarodnem okolju ostajajo visoka in so neenakomerno porazdeljena v 
smeri večje verjetnosti uresničitve negativnih tveganj. Med slednjimi izstopa nevarnost širitve 
dolžniške krize v območju evra, prav tako tudi pomanjkanje kredibilnega srednjeročnega načrta 
konsolidacije javnih financ v ZDA, ki bi lahko imelo globalni vpliv. V zadnjih mesecih se je 
povečalo tudi tveganje visokih cen nafte in neenergetskih surovin, ki lahko zavrejo okrevanje. 
Med pozitivnimi tveganji pa je predvsem manjša upočasnitev rasti od predvidene v nekaterih 
hitro rastočih državah, kar bi ugodno vplivalo na globalne trgovinske tokove. 
 
Tabela 2.1.: Predpostavke Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2011 (UMAR) 

glede gospodarske rasti v najpomembnejših zunanjetrgovinskih 
partnericah Slovenije v obdobju 2011–2013  

2011 2012 2013 

 2009 2010 
Pomladanska 

napoved 

(marec 2011) 

Pomladanska 

napoved 

(marec 2011) 

Pomladanska 

napoved 

(marec 2011) 

EU -4,2 1,8 1,7 1,9 2,1 

Območje evra -4,1 1,7 1,5 1,7 1,9 

  Nemčija -4,7 3,6 2,5 2,0 1,9 

  Italija -5,0 1,1* 1,0 1,1 1,0 

  Avstrija -3,9 2,0* 2,2 2,0 2,0 

  Francija -2,6 1,5 1,6 1,8 1,8 

Združeno kraljestvo  -4,9 1,3 1,9 2,2 2,4 

Češka -4,1 2,4* 2,2 2,5 3,5 

Madžarska -6,3 1,1* 2,5 3,0 3,2 

Poljska 1,7 3,8 4,0 4,2 4,2 

Hrvaška -5,8 -1,4* 1,3 2,2 3,0 

BIH -3,2 1,1* 2,2 3,0 3,0 

Srbija -3,0 1,6* 2,8 3,5 3,5 

Makedonija -0,7 1,3* 2,0 3,0 3,0 

ZDA -2,6 2,8 3,2 3,0 3,2 

Rusija -7,9 3,8* 4,4 4,4 4,4 
Vir: Eurostat; ECB staff macroeconomic projections for the euro area, marec 2011; Consensus Forecasts, februar 2011; 
Eastern Europe Consensus Forecasts, februar 2011; Economist Intelligence Unit Country Reports (za Srbijo, Hrvaško in 
Rusijo), februar 2011; WIIW Current Analysis and Forecastsmarec 2011; IMF World Economic Outlook update, januar 
2011; lastna ocena. 
Opomba: *ocene, saj do zaključka redakcije še niso bili dostopni končni podatki za leto 2010.  
 
Predpostavke o mednarodnem okolju v Programu stabilnosti, ki izhajajo iz Pomladanske 
napovedi gospodarskih gibanj 2011, temeljijo na napovedih mednarodnih inštitucij, objavljenih 
do ali v prvem tednu marca 2011. Skupne predpostavke Evropske komisije za pripravo 
programov stabilnosti in konvergenčnih programov, niso bile na voljo pravočasno, da bi jih bilo 
mogoče upoštevati pri pripravi makroekonomskega scenarija. Razlike med obema sklopoma 
predpostavk so relativno majhne. Razlika v napovedi rasti za EU v letih 2011 in 2012 je 0,1 o.t. 
Nekoliko večja je razlika pri predpostavki za ZDA, ki je v skupnih predpostavkah nižja za 0,4 o.t. 
v obeh letih, vendar glede na delež ZDA v zunanjetrgovinski menjavi Slovenije se ocenjuje, da 
ta razlika ne bi imela bistvenega vpliva na napoved makroekonomskih agregatov. Oba sklopa 
predpostavk glede obrestnih mer predvidevata podobne rasti v prihodnjih letih. Pri ceni nafte je 
razlika v obeh letih 3 USD za sodček (v letu 2011 je v skupnih predpostavkah višja, v letu 2012 
pa nižja). Predpostavljena rast cen neenergetskih surovin je v skupnih predpostavkah v obeh 
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letih nekoliko nižja, vendar se ocenjuje, da glede na relativno majhne razlike (2 oz. 5 o.t.) 
upoštevanje skupnih predpostavk ne bi bistveno spremenilo napovedanih rasti 
makroekonomskih agregatov za prihodnje leto. 
 
Tehnična predpostavka cene nafte predvideva povprečje 110 USD/sod v letu 2011, v letu 2012 
in 2013 pa 115 USD/sod. V skladu z napovedmi mednarodnih institucij, je za letos 
predpostavka 27,5-odstotna rast cen neenergentskih surovin, ki naj bi se v naslednjih dveh letih 
po pričakovanjih umirila. Tehnična predpostavka za tečaj evra je 1,362 USD za 1 EUR v letu 
2011 in 1,365 USD za 1 EUR od leta 2012 naprej in je določena na podlagi povprečnega tečaja 
evra v februarju 2011. 
 

Tabela 2.2.: Predpostavke mednarodnega okolja   

 2009 2010 2011 2012 2013 

Razmerje USD/€ (letno povprečje)   
(območje evra in države v ERM II)1 

1,393 1,327 1,362 1,365 1,365 

Nominalni efektivni tečaj 2 0,4 -1,7 -0,4 0,0 0,0 

Rast BDP v EU -4,2 1,8 1,7 1,9 2,1 

Rast relevantnih izvoznih trgov3 -12,8 13,6 7,7 7,4 7,5 

Cena nafte (Brent, USD/sodček) 61,7 79,6 110,0 115,0 115,0 
Vir: UMAR, Pomladanska napoved 2011. Opombe: 1 Za leta 2010-2013: tehnična predpostavka na podlagi povprečnega 
tečaja v februarju 2011;  2 trgovinskih partneric; 3 Nemčija, Francija, Italija, Avstrija, Madžarska, Poljska, Češka 
Republika, Slovaška, Združeno kraljestvo, ZDA 

 
 
2.2. Ciklična gibanja in kratkoročni obeti 

 
V letu 2010 se je bruto domači proizvod v Sloveniji povečal za 1,2%, za okrevanje je bilo ključno 
povečanje izvoza. Pozitivni signali za gospodarsko aktivnost so iz tujega povpraševanja prihajali 
že v drugi polovici leta 2009, v letu 2010 pa so se še okrepili. Rast izvoza blaga (10,2%) je 
temeljila na tehnološko zahtevnejših proizvodih. Izvoz proizvodov nizke tehnološke zahtevnosti 
pa ravni iz leta 2009 ni presegel. Za okrevanje je bilo ključno mednarodno okolje v glavnih 
partnericah EU, vendar pa so se tudi ti impulzi tekom leta upočasnili, kar je bilo skladno z 
upočasnjevanjem gospodarske rasti v teh državah, izteka začasnih spodbud in uvajanja 
varčevalnih ukrepov za znižanje javnofinančnih primanjkljajev. Rast izvoza izven EU je bila 
precej nižja, predvsem zaradi  počasnejšega okrevanja izvoza na trge nekdanje Jugoslavije. 
Regionalna usmerjenost slovenskega izvoza izven EU, z visokim deležem trgov nekdanje 
Jugoslavije, se je poleg relativno slabše tehnološke strukture slovenskega izvoza lani pokazala 
za dejavnik, ki vpliva na počasnejše okrevanje izvoza v primerjavi z nekaterimi drugimi 
državami EU. Domači dejavniki so večinoma zavirali hitrejše okrevanje bruto domačega 
proizvoda v Sloveniji. V okviru domače potrošnje, ki se je lani povečala za 0,4%, je bil tako 
ključen prispevek sprememb zalog, ki je znašal 1,6 o. t. Obseg končne prodaje domačega 
proizvoda (tj. BDP brez upoštevanja sprememb zalog) se je znižal drugo leto zapored. 
0,5-odstotno rast je dosegla tudi zasebna potrošnja. Bruto investicije v osnovna sredstva so se 
lani znova znižale (-6,7%) zaradi nadaljnjega padca gradbenih investicij. Investicije v stroje in 
opremo so predvsem zaradi spodbudnega vpliva rasti tujega povpraševanja in večje 
izkoriščenosti kapacitet predlansko raven že presegle (6,8%). Rast državne potrošnje je lani 
znašala 0,8%. Lansko okrevanje slovenskega gospodarstva je bilo počasnejše kot v povprečju 
območja evra (1,8%), raven BDP pa po 8,1-odstotnem realnem padcu v letu 2009 še vedno 
precej zaostaja za ravnjo iz leta 2008.   
 
V letu 2011 bo gospodarska rast predvidoma 1,8-odstotna, struktura rasti se bo nekoliko 
spremenila v korist višjega prispevka rasti domačega povpraševanja. Rast izvoza, ki bo ostal 
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pomemben dejavnik rasti, se bo ob nižji rasti gospodarske aktivnosti v glavnih partnericah EU, 
upočasnila z lanskih 7,8% na 6,9%. Že lanska gibanja so pokazala, da Slovenija povpraševanja 
na tujih trgih ni v celoti izkoristila, saj je bila rast slovenskega izvoza nižja od rasti tujega 
povpraševanja. Izvozniki se namreč soočajo s pritiski na konkurenčnost tako s strani stroškov 
dela kot rasti cen surovin, kjer iz mednarodnega okolja prihajajo precej večji šoki, kot smo jih 
pričakovali še jeseni.  
 
Na krepitev investicijske aktivnosti bodo ključno vplivali dejavniki mednarodnega okolja, 
razpoložljivost finančnih virov in razmere v gradbeništvu. Finančne razmere bodo ob 
pričakovanih gibanjih v mednarodnem okolju, ki vplivajo na odločitve podjetij o širitvi proizvodnih 
zmogljivosti, pomemben dejavnik okrevanja investicijske dejavnosti. Nadaljevanje krepitve 
gospodarstev naših trgovinskih partneric in s tem povezana rast izvoza blaga bo letos, podobno 
kot v letu 2010, ugodno delovalo na rast investicij v opremo in stroje. Ocenjujemo, da se bodo 
izrazita negativna gibanja v gradbeni dejavnosti, ki smo jih beležili v zadnjih dveh letih, 
postopoma umirjala, vendar v posameznih segmentih gradnje (zlasti stanovanjski) tudi letos še 
ne pričakujemo rasti. Ob pričakovanem umirjanju negativnih gibanj v segmentu gradbenih 
investicij letos pričakujemo tudi rast skupnih investicij v osnovna sredstva (1,9%). V letu 2012 
pri rasti bruto investicij v osnovna sredstva pričakujemo prehoden cikličen nihaj navzgor na 
4,5%. Po treh letih močnega znižanja investicij v gradbene objekte namreč v tem segmentu 
prihodnje leto pričakujemo okrevanje aktivnosti. Nadaljevala se bo tudi rast poslovnih investicij. 
 
Tabela 2.3.: Gospodarska rast in z njo povezani indikatorji  

Sprememba v % 
ESA    

Koda 

Raven v 

2010 
2010 2011 2012 2013 2014 

    
Raven v 

mio EUR
          

1. Realni BDP B 1 g  1,2 1,8 2,2 2,3 2,8 

2. Nominalni BDP  B 1 g 36.061 1,9 1,9 4,8 4,6 5,0 

Komponente realnega BDP 

3. Zasebna potrošnja P3 20.274 0,5 0,6 0,6 0,9 1,4 

4. Državna potrošnja P3 7.261 0,8 -0,8 -1,3 -1,5 -0,2 

5. Bruto investicije v osnovna 

sredstva 
P51 8.028 -6,7 1,9 4,5 5,0 

 

4,5 

6. Spremembe zalog in 

vrednostni predmeti (v % BDP) 

P52+ 

P53 
309 0,9 0,5 1,0 0,9 0,9 

7. Izvoz proizvodov in storitev P6 22.866 7,8 6,9 6,7 7,0 7,1 

8. Uvoz proizvodov in storitev P7 22.677 6,6 4,7 6,0 5,9 6,1 

Prispevek k realni rasti BDP (v odstotnih točkah) 

9. Domača potrošnja   - 0,4 0,3 1,5 1,3 1,8 

     v tem:  Spremembe zalog in 

vrednostni predmeti  

P52+ 
P53 - 1,6 -0,3 0,4 0,0 0,0 

10. Saldo izvoza in uvoza 

proizvodov in storitev  
B11 189 0,8 1,5 0,7 1,0 1,0 

Vir: SURS; Pomladanska napoved 2011, UMAR. 

 
Gospodarske razmere se odražajo tudi na pričakovani nizki rasti zasebne in državne potrošnje. 
Rast zasebne potrošnje bo tudi letos in v prihodnjem letu skladno z ocenjeno rastjo 
razpoložljivega dohodka ob slabih izgledih na trgu dela relativno skromna. V letih 2011 in 2012 
bo predvidoma 0,6-odstotna. Rast potrošnje države, ki se je že lani upočasnila (s 3% na 0,8%) 
bo ob predvidenem znižanju sredstev za zaposlene v sektorju država letos negativna (-0,8%), 
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prav tako tudi prihodnje leto (-1,3%), ko se poleg ohranjanja mase plač na doseženi ravni 
predvidevajo tudi nekateri dodatni varčevalni ukrepi. Zaradi naraščajočih potreb po različnih 
oblikah socialnih podpor v razmerah visoke brezposelnosti pričakujemo realno rast podpor 
socialne varnosti v naravi.  
 
Tudi v letu 2013 se bo gospodarska rast predvidoma gibala okrog 2,3% s pomembnim 
prispevkom izvoza. Predvidena konsolidacija in z njo povezana dostopnost do virov financiranja 
bosta ugodno vplivali na investicijsko aktivnost poslovnega sektorja. Na drugi strani bosta 
zaradi konsolidacije še naprej nizki zasebna in državna potrošnja, prav tako segment investicij, 
financiran iz javnih sredstev. Tudi po letu 2013 bodo učinki konsolidacije in predvidenega 
ohranjanja relativno stabilnih javnih financ ter povezane percepcije na mednarodnih finančnih 
trgih imeli pozitiven vpliv na investicije v stroje in opremo ter poslovanje zasebnega sektorja. To 
bo vplivalo tudi na večje zaposlovanje v tem sektorju in posledično na nekoliko višjo rast 
zasebne potrošnje. Glede na predviden nespremenjen obseg sredstev za zaposlene v sektorju 
država bo državna potrošnja upadla tudi v tem letu. 
 
Tveganja za uresničitev pomladanske napovedi gospodarske aktivnosti ostajajo visoka in so 
neenakomerno porazdeljena v smeri nižje gospodarske rasti od napovedane. Izhajajo iz 
mednarodnega okolja in so povezana predvsem s cenami surovin ter morebitnim poglabljanjem 
težav na mednarodnih finančnih trgih. Zaradi nestabilnih razmer v številnih proizvajalkah nafte 
namreč obstaja tveganje, da se cene te surovine v prihodnjih mesecih zvišajo nad trenutne 
ravni in presežejo predpostavke pomladanske napovedi. Ohranjajo se tudi tveganja za višjo rast 
cen ostalih surovin in hrane. Uresničitev takšnih tveganj bi zvišala inflacijo, okrepila pa bi tudi 
pritiske na konkurenčnost podjetij. Tveganja so povezana tudi z zaostrovanjem razmer na 
mednarodnih finančnih trgih zaradi morebitnega poglabljanja težav največjih dolžnic v območju 
evra, kar bi posledično vplivalo na gospodarsko aktivnost v državah EU in v Sloveniji. 
Uresničitev tega tveganja bi po oceni Mednarodnega denarnega sklada znižalo gospodarsko 
rast v državah območja evra za 2,5 o. t. glede na izhodiščni scenarij. V primeru uresničitve 
takšnega scenarija že letos, bi bile posledice za gospodarsko aktivnost v Sloveniji predvidoma 
največje v prihodnjem letu. Simulacije uresničitve takšnega scenarija, ki bi najbolj vplivala na 
investicije in izvoz, kažejo, da bi se gospodarska aktivnost v tem primeru v letu 2012 ohranila na 
ravni letošnjega leta. 

 
Tabela 2.4.: Saldi po posameznih sektorjih 

v % BDP 
ESA 

koda 
2010 2011 2012 2013 2014 

Neto posojanje / izposojanje B.9      

od tega:             

Saldo uvoza in izvoza blaga in storitev   0,2 0,0 0,4 1,2 2,0 

Saldo primarnih dohodkov in tekočih 

transferjev 
  -1,4 -2,1 -2,6 -2,3 -2,6 

Saldo transferjev kapitala        

Primanjkljaj / presežek zasebnega sektorja 

(ESA 95) 

B.9/EDP 

B.9 
     

Primanjkljaj / presežek sektorja država (ESA 95) B.9 -5,5 -5,5 -3,9 -2,9 -2,0 

Statistično odstopanje             
 Vir: SURS, MF, Pomladanska napoved 2011, UMAR. 

 
Primanjkljaj tekočega računa, ki se je močno znižal že v letu 2009, se je v letu 2010 znižal še za 
106,9 mio EUR in znašal 418,7 mio EUR oz. 1,2% BDP (v letu 2009 1,5% BDP). Primanjkljaj v 
blagovni bilanci (963,9 mio EUR) je presegel primanjkljaj iz leta 2009, in sicer za 
264,8 mio EUR. Za razliko od prvih treh četrtletij, ko so k oblikovanju višjega primanjkljaja  
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prispevali predvsem poslabšani pogoji menjave1, so bila v zadnjem četrtletju pomemben 
dejavnik realna gibanja v menjavi blaga. Pogoji menjave se zaradi podražitve energentov in 
ostalih primarnih surovin sicer medletno poslabšujejo od prvega četrtletja 2010 (v letu 2009 so 
pod vplivom padca teh cen izboljševali in prispevali k izboljšanju salda blagovne bilance). 
Storitveni presežek je bil rahlo nižji kot leta 2009 (za 60 mio EUR), letno znižanje pa je bilo 
precej nižje kot v letu 2009 (za 378,9 mio EUR). Neto odplačila obresti tujini so zaznamovala 
dinamiko bilance faktorskih dohodkov. V prvi polovici lanskega leta so bila medletno še nižja, v 
tretjem in še bolj v zadnjem četrtletju so že presegla raven iz enakega obdobja 2009. V celem 
letu 2010 je bil primanjkljaj v bilanci faktorskih dohodkov nižji kot predhodno leto. Vidno 
izboljšanje črpanja EU sredstev je lani najbolj prispevalo k nadaljnjemu zmanjšanju primanjkljaja 
tekočega računa plačilne bilance, saj je saldo tekočih transferjev po primanjkljajih v zadnjih 
petih letih v letu 2010 beležil presežek v višini 104,0 mio EUR (v letu 2009 primanjkljaj v višini 
158,6 mio EUR). 
 
Pod vplivom dejavnikov, ki so v posameznih segmentih že lani delovali v smeri povečevanja 
primanjkljaja tekočega računa, bo ta letos in v prihodnjem letu tudi v celoti višji. Primanjkljaj 
tekočega računa se bo letos povišal na 2,1% BDP in se približno na tej ravni ohranil tudi v 
prihodnjem letu. V tem se bo primanjkljaj v blagovni menjavi po letošnjem povišanju v 
prihodnjem letu nekoliko zmanjšal, kar je v veliki meri povezano s predpostavljenimi gibanji 
izvoznih in uvoznih cen, saj za letos pričakujemo ponovno poslabšanje pogojev menjave, ki naj 
bi se v letu 2012 stabilizirali. Ob nekoliko višjih stopnjah rasti izvoza kot uvoza pa bi se v 
naslednjih letih blagovni primanjkljaj predvidoma še zmanjšal. Obenem pričakujemo nadaljnje 
naraščanje neto obresti na dolg zasebnega sektorja in države. Takšna gibanja temeljijo na 
pričakovani rasti zadolževanja in dvigu obrestnih mer centralnih bank ter posledično 
nadaljnjemu naraščanju medbančnih obrestnih mer. Zaradi dinamike odplačil obresti na izdane 
obveznice države se bodo povečevale tudi obresti iz tega vira. Presežek v storitveni menjavi bo 
v celotnem programskem obdobju nihal približno okoli lanske ravni. Upoštevajoč realizacijo 
črpanja načrtovanih sredstev iz EU na podobni ravni kot lani, bo slovenski položaj tudi v 
prihodnjih letih ostal relativno ugoden. Ob nekoliko večjem primanjkljaju tekočih transferjev 
zasebnega sektorja bo saldo tekočih transferjev približno izravnan.  
 
Poslabševanje razmer na trgu dela se je v letu 2010 nadaljevalo. Glede na velik razkorak v 
padcih aktivnosti in zaposlenosti v letu 2009 se je kljub okrevanju gospodarske aktivnosti lani 
nadaljevalo prilagajanje trga dela preko zmanjševanja števila delovno aktivnih, ki je bilo po 
statistiki nacionalnih računov v povprečju leta 2010 za 2,2% nižje kot leta 2009. Najbolj se je 
zmanjšalo število delovno aktivnih v predelovalnih dejavnostih, v gradbeništvu in prometu. 
Konec leta se je rast števila brezposelnih oseb, po postopni umiritvi tekom leta, ponovno 
pospešila. Na to so vplivale predvsem nekatere regulatorne spremembe in pričakovane reforme 
na trgu dela. V povprečju so bile v letu 2010 registrirano brezposelne 100.504 osebe, kar je 
16,4% več kot leta 2009, njihov letni povprečni prirast pa je bil manjši kot v 2009 (36,6%). Ob 
zniževanju števila delovno aktivnih in poviševanju števila brezposelnih sta se posledično 
povišali tudi obe povprečni letni stopnji brezposelnosti; stopnja registrirane brezposelnosti 
(10,7%) za 1,6 o.t.2, stopnja anketne brezposelnosti (7,2%) pa za 1,3 o.t.3. Upadanje števila 
delovno aktivnih se bo v letu 2011 nadaljevalo (-1,6%), toda v manjši meri kot leta 2010, v 
prihodnjih dveh letih se bo to upadanje še upočasnilo. Do ponovne rasti zaposlenih bo 
predvidoma prišlo šele v letu 2014. Po močnem povečanju brezposelnosti konec lanskega in v 
začetku letošnjega leta pričakujemo, da bo povprečno število brezposelnih v letu 2011 doseglo 
okoli 115 tisoč oseb, povprečna stopnja registrirane brezposelnosti se bo povišala na 12,3%. 
Ohranjanje neugodnih gibanj je posledica pričakovane relativno šibke konjunkture, starostne in 
izobrazbene strukture brezposelnih ter tudi nekaterih regulativnih sprememb na področju trga 

 
1 Pogoji menjave na podlagi statistike nacionalnih računov. 
2 Po ocenah UMAR. 
3 Po izračunih UMAR na osnovi četrtletnih podatkov SURS. 
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dela. Tako bodo na gibanja na trgu dela vsaj kratkoročno vplivali: velik priliv starejših oseb v 
brezposelnost ob koncu leta 2010 (kar bo vplivalo na povečanje deleža dolgotrajno 
brezposelnih oseb v naslednjih letih), pričakovana odpuščanja iz poslovnih razlogov (zaradi 
prisilnih poravnav in stečajev) ter vplivi sprememb zakonov in ukrepov na trgu dela (Zakon o 
urejanju trga dela je olajšal dostop do denarnega nadomestila za brezposelnost za mlade oz. ga 
povišal za starejše osebe, iztek Zakona o delnem povračilu nadomestila plač ter znižanje 
proračunskih sredstev za programe aktivne politike zaposlovanja). Dodatno pa bo na število 
brezposelnih vplivala tudi restriktivna politika zaposlovanja v sektorju država. 

 
Tabela 2.5.: Gibanja na trgu dela 

 

Raven 

2008   

(v 000)

2010 2011 2012 2013 2014 

Zaposlenost (št. zaposlenih)1, rast v % 949 -2,2 -1,6 -0,9 -0,4 0,2 

Stopnja brezposelnosti po ILO, v % 7,2 8,0 8,6 8,8 8,6 

Produktivnost dela (vrednost v 1000 EUR na 

zaposlenega)2 
25.452 3,4 3,4 3,1 2,7 2,5 

Sredstva za zaposlene3, v mio EUR 19.032 1,3 0,9 2,7 2,9 3,4 

Sredstva za zaposlene na zaposlenega4, v EUR 20.049 3,5 2,5 3,7 3,3 3,2 
 Vir: SURS, Projekcije pomladanske napovedi 2011, UMAR. 
Opombe: 1 Zaposleno prebivalstvo po nacionalnih računih (domači koncept), 2 Realni BDP, 3 Nominalne rasti,  
                4 Upoštevani so zaposleni za polni delovni čas (full timer).  

 
Zaradi prilagoditve novi višini minimalne plače in nadaljnjega zmanjševanja zaposlenih z nižjimi 
plačami je lani glede na gospodarske razmere prišlo do relativno visoke rasti plač v zasebnem 
sektorju. V javnem sektorju se povprečna plača po močnem povišanju v letih 2008 in 2009 lani 
ni spremenila. Od drugega četrtletja 2010 dalje se je rast plač v zasebnem sektorju počasi 
umirjala in v povprečju leta 2010 dosegla 5,2%. Na lansko okrepitev rasti bruto plače v 
zasebnem sektorju je precej vplival dvig minimalne plače (okrog 3 o. t.), 0,5 o. t. prispevka k 
rasti pa pripisujemo učinku sprememb v strukturi zaposlenosti sektorja kot posledica večjih 
odpuščanj zaposlenih z nizkimi plačami, ki pa je bil v letu prej še izrazitejši (0,9 o. t.). Za razliko 
od leta 2009 so lani k rasti pozitivno prispevala tudi nadurna in zaostala izplačila. Rast bruto 
plače javnega sektorja se je po visoki rasti v predhodnih dveh letih zaradi vladne restriktivne 
plačne politike lani povsem ustavila. Za razliko od leta 2009 so se v povprečju lanskega leta 
znižala nadurna in v manjši meri tudi zaostala izplačila (kamor sodijo plačila za povečan obseg 
dela). Plače so se prav zato znižale v javni upravi in zdravstvu, v izobraževanju ter rekreacijskih 
in kulturnih dejavnostih pa nekoliko zvišale, zaradi povečanja števila zaposlenih. 
 
Letošnja predvidoma 2,5-odstotna skupna nominalna rast plač bo podobno kot lani izhajala iz 
zasebnega sektorja, v prihodnjem letu pa bo na pospešitev rasti na 3,8% nekoliko vplival tudi 
dvig plač v javnem sektorju (uskladitev za razliko nad 2% inflacijo v januarju 2012). Nominalna 
rast plač v zasebnem sektorju bo letos predvidoma 3,3-odstotna, kar je za skoraj 2 odstotni 
točki manj kot lani. Učinka dviga plač iz naslova prilagoditve novi višini minimalne plače v delu 
gospodarstva, kjer do tega še ni prišlo, in sprememb v strukturi zaposlenosti bosta namreč 
bistveno nižja. Nekoliko višjo rast plač v zasebnem sektorju lahko pričakujemo prihodnje leto 
(4,3%). V javnem sektorju bo nominalna rast plač precej nižja kot v zasebnem sektorju. V letih 
2011 in 2012 bo rast bruto plače na zaposlenega tako kot v preteklem letu še naprej zaostajala 
za rastjo produktivnosti dela. 
 
Rast cen življenjskih potrebščin je bila z 1,9% v letu 2010 (HICP 2,2%) na podobni ravni kot v 
predhodnih dveh letih. Umirjena rast cen je zaznamovala večino skupin indeksa, kar je odraz 
splošnih gospodarskih razmer. Od teh gibanj so večinoma odstopala le povišanja cen proizvodov v 
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povezavi z vplivi rasti cen energentov in neenergetskih surovin na svetovnih trgih in cen tistega 
blaga, kjer je prišlo do zvišanja davčnih obremenitev, katerih vpliv na inflacijo je bil v letu 2010 
podobno visok kot v letu 2009. V letu 2011 pričakujemo 3,0-odstotno medletno in 2,2-odstotno 
povprečno inflacijo. Cene življenjskih potrebščin bo še naprej zaznamovala relativno skromna rast 
gospodarske aktivnosti, ki bo vplivala na nadaljnje umirjeno gibanje osnovne inflacije (1,9%), 
pomembno vlogo pa bodo imeli tudi kratkoročni dejavniki, povezani s prenosom gibanja cen 
energentov in hrane iz mednarodnega okolja v domačo inflacijo. Pričakujemo, da se bodo 
maloprodajne cene hrane letos povišale (5,7%) bolj kot lani, kar je povezano s predpostavljeno 
intenziteto prenosa cen s svetovnih borz po domači prehranski proizvodni verigi v maloprodajne 
cene. Med davčnimi vplivi je na podlagi veljavnih dokumentov upoštevano povišanje trošarine 
na cigarete (aprila in oktobra), kar bo k inflaciji prispevalo 0,2 o.t. V letu 2012 se bo medletna 
inflacija nekoliko umirila, povprečna pa povišala na 3,0% (učinek prenosa iz leta 2011). 
Pričakovana gospodarska rast bo v prihodnjem letu vplivala na nekoliko višjo osnovno inflacijo 
kot letos, v skladu s predpostavkami o gibanju cen nafte in surovin v mednarodnem okolju, pa 
se bo pri nas glede na letos nekoliko umirila rast cen energentov (4,1%) in hrane (3,1%). 
Trošarine na cigarete in drobno rezan tobak, se bodo tako kot v letu 2011 povišale v aprilu in 
oktobru in povišale inflacijo za 0,2 o.t. Napoved povprečne inflacije po letu 2012 se giblje okrog 
2,4%.    
 
Tabela 2.6.: Cenovna gibanja 

Sprememba v % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Deflator BDP 3,2 0,7 0,1 2,6 2,3 2,2 

2. Deflator zasebne potrošnje 0,0 2,9 2,2 3,0 2,4 2,2 

3. Indeks cen življenjskih potrebščin 

(povprečje leta) 
0,9 1,8 2,2 3,0 2,4 2,3 

4. Deflator državne potrošnje 3,0 0,5 1,1 2,7 2,8 2,5 

5. Deflator investicij v osnovna sredstva 0,5 1,6 1,5 2,0 2,5 2,5 

6. Izvozne cene (blago in storitve) -0,5 3,2 3,1 2,1 1,8 1,8 

7. Uvozne cene (blago in storitve) -4,6 5,8 5,7 2,2 1,8 1,8 
Vir: SURS, Projekcije pomladanske napovedi 2011, UMAR  

 
 
2.3. Srednjeročni scenarij 

 
Srednjeročni scenarij gospodarskih gibanj, ki je podlaga za projekcije v Programu stabilnosti, 
temelji na Pomladanski napovedi gospodarskih gibanj in upoštevanih predpostavkah 
mednarodnega okolja in upošteva učinke ukrepov, predstavljenih v Programu stabilnosti. V 
času konsolidacije javnih financ in znižanja primanjkljaja pod dovoljeno mejo 3% BDP (do leta 
2013) bo povprečna gospodarska rast znašala 2,3%, v kasnejših letih pa se bo ob uspešni 
konsolidaciji in ohranjanju primanjkljaja v začrtanih okvirih relativno izboljšali tudi pogoji za 
financiranje države in posredno zasebnega sektorja, kar bo pozitivno vplivalo na celotno 
gospodarsko aktivnost in potenciale za ponovno pospešitev gospodarske rasti.  
 
Predvideni ukrepi bodo v letih 2011 in 2012 zaradi omejevanja izdatkov države za investicije in 
potrošnjo, ob manjši potrošnji gospodinjstev znižali gospodarsko rast v vsakem letu za 0,4 o. t. 
v primerjavi s scenarijem brez upoštevanja dodatnih ukrepov. Potreben dodaten fiskalni napor 
za znižanje primanjkljaja pod 3% BDP se v letu 2013 kaže v nadaljnjem padcu potrošnje države 
in njenih izdatkov za investicije. Ob tem zaradi relativno boljših pogojev financiranja 
predvidevamo pospešitev rasti izvoza in investicij zasebnega sektorja. Te bodo nekoliko višje 
kot v primeru odlašanja z javnofinančno konsolidacijo oziroma z izvajanjem predvidenih 
ukrepov. Uresničitev začrtane konsolidacije in z njo povezana manjša potreba po zadolževanju 
bo pomenila tudi relativno manjša plačila obresti. Izrinjanje izdatkov države bo tako manjše, kot 
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v primeru, da bi zaradi odlašanja konsolidacije dolg in cena zadolževanja zaradi poslabšanja 
percepcije kreditodajalcev naraščala. 
 
Podobno kot pri gospodarski aktivnosti se ob uresničitvi ukrepov na področju zaposlovanja na 
kratek rok razmere poslabšajo. Na srednji rok se ob hitrejši gospodarski rasti kot v scenariju 
brez dodatnih ukrepov tudi za rast zaposlovanja odpira več možnosti. Država je v preteklem 
obdobju predstavljala znaten vir novih zaposlitev, zato bo restriktivno zaposlovanje v obdobju 
konsolidacije privedlo do večjega znižanja zaposlenosti. Zajezitev zaposlovanja države bo v 
prihodnjih dveh letih povečala tudi skupno število brezposelnih, ki bo precej večje kot po 
scenariju brez dodatnih ukrepov.  
 
Napoved gospodarskih gibanj za programsko obdobje, ki bi upoštevala le veljavne ukrepe 
ekonomskih politik (brez dodatnih ukrepov), pa kaže, da bi bila zaradi relativno počasnejše 
konsolidacije gospodarska rast na kratek rok sicer nekoliko višja, srednjeročni obeti pa bi bili v 
primerjavi z zgoraj predstavljenim scenarijem precej slabši, saj bi prišlo do slabitve potencialov 
za rast gospodarske aktivnosti. Podobno bi se brez dodatnih ukrepov ekonomskih politik za 
konsolidacijo tudi na področju zaposlovanja razmere na kratek rok relativno manj poslabšale, 
vendar bi se na srednji rok močno zožile možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest. 

 
Tabela 2.7.: Ključni makroekonomski kazalniki do leta 2016 (primerjava nekaterih 
makroekonomskih kazalnikov scenarija pomladanske napovedi ob upoštevanju dodatnih 
ukrepov ekonomskih politik in scenarija brez teh ukrepov, v kratkoročnem in srednjeročnem 
obdobju) 

Scenarij pomladanske 

napovedi z dodatnimi 

ukrepi ekonomskih politik  
 

Scenarij  
pomladanske napovedi 
brez dodatnih ukrepov 

ekonomskih politik 

 2011-2013 2014-2016 2011-2013 2014-2016 
Bruto domači proizvod, realna rast v % 2,1 2,8 2,3 2,2 
  Izvoz proizvodov in storitev 6,9 7,2 6,6 5,9 
  Uvoz proizvodov in storitev 5,5 6,3 5,4 4,7 
  Zasebna potrošnja 0,7 1,5 0,8 1,1 

  Državna potrošnja -1,2 -0,3 0,7 0,4 

  Investicije v osnovna sredstva 3,8 4,5 3,5 2,0 
     
Zaposlenost, SNA, rast v % -1,0 0,3 -0,6 0,0 
Stopnja registrir. brezposel., v % 12,9 12,6 12,2 12,0 
Stopnja anketne brezposel., v % 8,5 8,2 8,0 7,8 
Povprečno število registriranih 
brezposelnih, v tisoč 

121,1 116,5 115,0 111,1 

     
Inflacija, povprečje leta 2,5 2,4 2,5 2,2 

Vir: Projekcije pomladanske napovedi 2011, UMAR, marec 2011. 
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2.4. Vpliv strukturnih reform na rast in vzdržnost javnih financ 

 
Dolgoročna vzdržnost javnih financ in s tem stabilna gospodarska rast bodo omogočeni s 
spletom ukrepov ekonomske politike, strukturnih ukrepov in institucionalnih prilagoditev. Okvir 
za konsolidacijo javnih financ, kot sledi iz poglavja 3, bodo postavljala fiskalna pravila, ki 
omejujejo obseg javnofinančnih izdatkov in raven javnofinančnega dolga. K pospešitvi 
gospodarske rasti bo prispevalo  prestrukturiranje izdatkov v skladu z državnimi razvojnimi 
prioritetami.  
 
Nacionalni reformni program za leti 2011 in 2012 vsebuje pregled strukturnih sprememb in 
prikaz programskih ukrepov in projektov za obdobje dveh let, ki so zajeti v veljavnem proračunu 
in vplivajo na vzdržnost javnih financ in strukturo državnega proračuna. Med strukturnimi 
reformami so ključne spremembe pokojninskega sistema. Programski ukrepi so usmerjeni na 
odpravljanje »ozkih grl« in doseganje ciljev EU2020. Njihov delež predstavlja v letu 2011 okoli 
26% državnega proračuna in se v proračunu za 2012 povečuje na 28,6%.  
 
Analiza stanja s poudarkom na pomanjkljivostih, prenova sistema ter ključni ukrepi na ravni 
razvojne politike, so podrobneje predstavljeni v Nacionalnem reformnem programu. Vlada bo 
skušala v prihodnjih mesecih s socialnimi partnerji doseči dogovor za sprejetje ukrepov v 
podporo posameznim reformam in za njihovo izvedbo. Zaveze Slovenije bodo povzete tudi v 
okviru Pakta za evro, h kateremu je Slovenija pristopila na zasedanju Evropskega sveta marca 
2011. 
 
Glavne reforme, ki bodo osnova za fiskalno konsolidacijo in za dolgoročno vzdržnost javnih 
financ so predvsem modernizacija pokojninskega sistema (poglavji 3.6 in 5), boljša usmerjenost 
socialnih transferjev (poglavji 3.3 in 6.1), racionalizacija zdravstvenega sistema, katerega 
program je še v pripravi in modernizacija institucij javnega sektorja.  
 
K višji potencialni gospodarski rasti in s tem k dolgoročni vzdržnosti javnih financ bodo 
prispevale tudi strukturne reforme, ki preprečujejo, da bi trenutne posledice krize postale trajne 
in ki bodo prispevale k vrnitvi gospodarstva k trajnostni rasti ter reforme, ki bodo povečale 
konkurenčnost slovenskega gospodarstva.  
 
Med politikami usmerjenimi v spodbujanje konkurenčnosti, ki jim vlada daje prednost so: 
ustvarjanje spodbudnega okolja za zasebna vlaganja v raziskave in razvoj, učinkovite in ciljno 
usmerjene storitve za podporo podjetništvu in izboljšanje poslovnega okolja, reforma visokega 
šolstva in povečanje učinkovitega vlaganja v raziskave in inovativne dejavnosti, spodbujanje 
internacionalizacije in tujih neposrednih investicij ter omejevanje rasti stroškov dela. Vlada je v 
začetku leta 2011 sprejela program ukrepov, ki jih namerava izvesti v tem letu in so usmerjeni v 
zmanjševanje administrativnih ovir, izboljšanje plačilne discipline, povečanje zaposlovanja, 
učinkovito financiranje podjetij ter kvalitetnejše upravljanje. Med njimi so uvedba davčnih 
blagajn in poenostavitev plačevanja davkov, racionalizacija in poenostavitev sistema črpanja 
evropskih sredstev, preprečevanje zamud pri plačilih in možnost odbitka iz naslova DDV le v 
primeru plačila računa, zmanjševanje ovir za zaposlovanje in odpuščanje, spodbujanje 
zaposlitvenih možnosti za starejše, vlaganje v ljudi, deregulacija poklicev, lažji pritok kadrov iz 
tujine in priznavanje diplom, obdavčitev bank in hranilnic v smeri stimuliranja zagotavljanja 
dolgoročnejših virov financiranja in podpora razvojnim naložbam podjetij, določitev strategije 
kapitalskih naložb v lasti RS in povečanje učinkovitosti gospodarskih javnih služb.  
 
Politike usmerjene v povečevanje delovne aktivnosti vključujejo izboljšanje izobraževanja in 
usposabljanja, aktivno politiko zaposlovanja ter strukturne in institucionalne spremembe na trgu 
dela.  
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3. PRIMANJKLJAJ IN DOLG SEKTORJA DRŽAVE 
 
Mednarodna finančna kriza, močan padec zunanje trgovine in zmanjšanje gospodarske 
aktivnosti so v zadnjem četrtletju leta 2008 prispevali k temu, da je bil prekinjen dotedanji 
proces fiskalne konsolidacije. Javnofinančni saldo se je v letu 2008 tako zopet prevesil v 
primanjkljaj v višini 1,8% BDP. V letu 2009 se je nato zaradi zmanjšanja prihodkov, delovanja 
avtomatskih stabilizatorjev ter diskrecijskih ukrepov vlade kot odziv na krizo primanjkljaj nadalje 
povečal na 6,0% BDP.  
 
Močno znižanje gospodarske aktivnosti v letu 2009 in vpliv predvidenega počasnega 
gospodarskega okrevanja v programskem obdobju na javne finance sta se odrazila na znižanju 
javnofinančnih prihodkov pod trendno raven za okoli 2% BDP. V programskem obdobju se 
javnofinančni prihodki predvidoma ne bodo vrnili na prejšnjo raven (slika 3.1).  
 
Slika 3.1.: Javnofinančni prihodki in odhodki (v milijardah EUR) 
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 Vir: MF RS. 

 
 
Politika javnofinančnih odhodkov v letih 2009 in 2010 je sledila širši usmeritvi ekonomske 
politike, dogovorjeni med državami članicami EU, za omejevanje vpliva krize na zaposlenost in 
potencialno rast. V skladu z nadaljnjimi usmeritvami EU je Vlada nato v letu 2010 začela 
fiskalne vzpodbude postopoma umikati.   
 
Zaradi dodatnega izpada prihodkov iz naslova neposrednih davkov v letu 2010 (predvsem pri 
davku od dohodka pravnih oseb) je vlada lansko leto z rebalansom državnega proračuna 
ustrezno znižala odhodke in s tem ohranila ciljni primanjkljaj. Celotno znižanje odhodkov 
sektorja država v letu 2010 glede na projekcije ob prejšnji dopolnitvi programa stabilnosti znaša 
0,5% BDP (Tabela 3.1.) 
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Tabela 3.1.: Dodatno znižanje odhodkov v letu 2010*  

v milijonih EUR Vpliv na primanjkljaj države v letu 2010 

Sredstva za zaposlene in vmesno potrošnjo -14,2 

Socialna nadomestila -38,2 

Odhodki za obresti -66,4 

Subvencije -50,8 

Bruto investicije v osnovna sredstva -18,2 

Drugi odhodki 12,0 

Skupaj -175,8 

Vir: MF RS. 

Opomba: * Realizacija 2010 glede na projekcije ob prejšnji dopolnitvi programa stabilnosti (ESA 95) 
 
 
3.1. Javnofinančna strategija 
 
Zmanjševanje primanjkljaja države pod 3% BDP do leta 2013, v skladu s priporočili Sveta EU, 
in izravnavanje strukturnega salda kot srednjeročni cilj skladno z določili preventivnega dela 
Pakta stabilnosti in rasti, bo temeljilo predvsem na zniževanju javnofinančnih odhodkov in 
povečanju njihove učinkovitosti (poglavje 3.3) brez povečanja skupnih davčnih obremenitev. 
Vlada je kot izhodišče javnofinančnega načrtovanja sprejela fiskalno pravilo, s katerim določa 
okvir za postopno znižanje odhodkov države (poglavje 7). 
 
Strategija javnofinančne konsolidacije bo podprta z ukrepi za izboljšanje učinkovitosti pobiranja 
in kakovosti  javnofinančnih prihodkov (poglavje 6.2) ter z ukrepi za ohranjanje nominalne višine 
sredstev za zaposlene v javnem sektorju, racionalizacijo socialnih transferjev (poglavji 3.3 in 
6.1), ohranjanjem nespremenjene nominalne ravni pokojnin ter krepitev dolgoročne vzdržnosti 
javnih financ z implementacijo reforme pokojninskega sistema (poglavji 3.5 in 5). V primeru, da 
bi bila ta na napovedanem referendumu zavrnjena, bo Vlada z drugimi neposrednimi ukrepi 
zagotovila predvideno raven pokojninskih izdatkov.  
 
Vlada je uvedla programski način načrtovanja odhodkov, ki omogoča preglednejše povezovanje 
med izvajanjem prioritetnih politik in javnofinančnimi sredstvi namenjenimi zanje (poglavje 7), s 
čimer se zagotavlja okvir za izvedbo kakovostne konsolidacije. Prioritete so usmerjene k 
ustvarjanju novih delovnih mest in znanja za visoko dodano vrednost, spodbujanju rasti in 
ustvarjanju novih inovativnih podjetij, k večji zaposljivosti, aktivnosti, ustvarjalnosti in 
usposobljenosti posameznikov ter k razvojni prometni in energetski infrastrukturi. Postopen 
prehod v okoljsko učinkovito, nizkoogljično družbo je horizontalno zastopan v vseh prioritetnih 
ukrepih. Večja socialna kohezivnost se bo izboljšala z večjo učinkovitostjo sistema socialne 
varnosti in uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Institucionalne prilagoditve predvidevajo 
spremembe za boljše delovanje trgov in učinkovitejše gospodarjenje z javnim premoženjem.  
 
V programskem obdobju bo rast odhodkov nižja kot bi bila sicer predvsem zaradi ohranjanja 
nominalne višine mase plač za zaposlene v javnem sektorju in uveljavitve novega zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (poglavje 6.1), ki bo poenotil pravila in povečal nadzor nad 
izplačevanjem posameznih vrst socialnih transferjev. Odhodki države v deležu BDP se bodo v 
programskem obdobju znižali za 5,2 o.t. na raven 43,1% v letu 2014 (brez upoštevanja sredstev 
iz EU proračuna, katerih končni porabniki so enote zunaj sektorja država). Pomembna 
značilnost bo povečanje odhodkov za obresti, ki se bodo do konca programskega obdobja 
dvignili malo pod 2% BDP, medtem ko so leta 2008 predstavljali le 1,1% BDP. Rast prihodkov 
države bo v programskem obdobju še naprej nizka, ker se bodo posledice krize še naprej 
odražale v nižji rasti prispevnih in davčnih osnov. Raven prihodkov, izražena v deležu BDP, se 
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bo postopoma zniževala na 41,0% (brez upoštevanja sredstev iz EU proračuna, katerih končni 
porabniki so enote zunaj sektorja država).  
 
Ob postopnem gospodarskem okrevanju in izvajanju ukrepov fiskalne konsolidacije bi se 
primanjkljaj države v 2011 znižal za 0,7% BDP, vendar pa zaradi enkratnega vpliva 
dokapitalizacije največje slovenske banke primanjkljaj v letošnjem letu ostaja na enaki ravni kot 
lani in bo znašal 5,5% BDP. Prihodki države naj bi se povečali zlasti na račun davka na dodano 
vrednost in davka od dohodkov pravnih oseb. Rast odhodkov države bo v letu 2011 višja kot v 
preteklem letu zaradi dokapitalizacije največje državne banke, medtem ko bodo odhodki 
izraženi v deležu BDP ohranili delež iz preteklega leta in se potem do konca programskega 
obdobja zniževali povprečno letno za 1,5 o.t.  
 
Tabela 3.2.: Fiskalna konsolidacija v obdobju 2011 – 2014 
 

v % BDP 2011 2012 2013 2014 
Prihodki sektorja države 42,7 42,1 41,8 41,0 
Odhodki sektorja države 48,2 46,0 44,7 43,1 
Primanjkljaj sektorja države -5,5 -3,9 -2,9 -2,0 
Strukturni primanjkljaj sektorja države -3,8 -3,0 -2,3 -1,7 

Vir: MF RS. 

 
Primanjkljaj države se bo v letu 2012 zmanjšal za 1,7 o.t. pod 4% BDP. V letu 2013 se bo 
nadalje znižal za 1 o.t. pod 3% BDP, v skladu s priporočili Sveta EU o odpravi presežnega 
primanjkljaja za Slovenijo. Do konca programskega obdobja se bo primanjkljaj države zmanjšal 
na 2,0% BDP, po koncu programskega obdobja pa bo vlada nadaljevala s politiko 
javnofinančne konsolidacije proti izravnanemu javnofinančnemu strukturnemu položaju. S tem 
bo tudi omejena rast dolga države (predlog novega zakona o javnih financah, poglavje 7).   
 
Projekcije bilanc posameznih enot sektorja države v programskem obdobju kažejo, da bo tudi v 
naslednjih letih večji del primanjkljaja države nastal na centralni ravni države. Raven 
primanjkljaja na lokalni ravni se bo z 0,6% BDP v letu 2008 po ocenah znižala na 0,4% v letu 
2010 in se bo nato postopoma zniževala na 0,1% BDP v letu 2014. Po dokaj izravnanih 
bilancah skladov socialne varnosti, so ti v letu 2009 izkazali primanjkljaj v višini 0,4% BDP, ki je 
v letu 2010 ostal še na isti ravni, v letošnjem letu se bo predvidoma znižal na 0,1% BDP, do 
konca programskega obdobja pa bodo bilance skladov socialne varnosti predvidoma izravnane. 
 
 
3.2. Politika javnofinančnih prihodkov 
 
Izpad javnofinančnih prihodkov v pogojih zelo postopnega gospodarskega okrevanja močno 
omejuje možnosti uresničevanja reform, ki bi zmanjšale skupno davčno obremenitev v 
srednjeročnem obdobju. Reforma davčnega sistema v letih pred krizo, ki je vključevala 
zniževanje davčnih stopenj pri davkih na dohodke, je negativno vplivala na raven davčnih 
prihodkov. 

 
Cilj davčne politike v programskem obdobju je ohranjanje sistema davkov, ki bo stimulativno 
vplival na čim hitrejše gospodarsko okrevanje in zagotavljal stabilno gospodarsko rast. Rast 
davčnih prihodkov se bo skušalo doseči s prestrukturiranjem davčnih virov na način, ki ne vpliva 
zaviralno na gospodarsko rast. Proučena bo možnost obdavčitve s trošarinami  (povečanje 
stopnje trošarine na cigarete in rezani tobak) in okoljskimi dajatvami. Predvidena je uvedba 
novega sistema davka na nepremičnine, ki je še v pripravi. Del povečanja davčnih prihodkov se 
bo doseglo tudi z boljšim sistemom pobiranja davkov, ki bo znižal raven sive ekonomije 
(poglavje 6.2).  
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V letu 2010 je Vlada sprejela dodatne davčne olajšave in ugodnosti, z namenom blažitve kriznih 
razmer v gospodarstvu in stimuliranja hitrejšega okrevanja. Na področju obdavčevanja 
dohodkov fizičnih oseb bo v prihodnjem obdobju opravljen pregled položaja vseh skupin 
zavezancev in ob upoštevanju primernih finančnih izhodišč, pripravljene spremembe v 
obdavčenju dohodkov fizičnih oseb, saj se po zadnjih reformah dohodnine ugotavlja relativno 
višja davčna obremenitev dohodkov srednjega dohodkovnega razreda. Pri tem pa bo upoštevan 
tudi vpliv drugih reform na dohodke fizičnih oseb.  
 
Področje obdavčevanja z davkom na dodano vrednost v Sloveniji sledi ukrepom na tem 
področju na ravni EU. Nadaljnje delo v organih EU, pristojnih za področje DDV bo, po 
napovedih Evropske komisije, usmerjeno v posodobitev in poenostavitev trenutnega sistema 
DDV, kar ima lahko bistveno vlogo pri spodbujanju ponovne gospodarske rasti in povečanju 
učinkovitosti na enotnem trgu, uspešen pa je lahko tudi v boju proti davčnim goljufijam. 
Poseben ukrep s področja DDV, ki je bil uveden v letu 2010, se nanaša na skrajšanje dobe 
povračil preveč vplačanega DDV s 30 do 60 dni na 21 dni, kar pa po ESA-95 metodologiji nima 
vpliva na javnofinančni saldo. 
 
Na področju obdavčevanja dohodkov pravnih oseb so se spremembe v letu 2010 nanašale na 
sprejemanje ukrepov za blažitev gospodarske in finančne krize z instrumentom davčnih olajšav. 
Sprejeta je bila olajšava za zaposlovanje določenih kategorij delavcev v višini 45% njihovih plač 
ter povišana splošna olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj iz 20% na 40%. V okviru 
reforme, ki je bila sprejeta pred krizo, se je od leta 2007 postopno zniževalo davčno stopnjo na 
sedaj veljavnih 20% v letu 2010. V razmerah neugodnih makroekonomskih gibanj bo takšna 
politika dodatno vplivala na nižje prihodke iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb. V 
prihodnjem obdobju se bo na področju obdavčevanja dohodkov pravnih oseb spremljalo 
dogajanje v poslovnem okolju s ciljem ohraniti sistem obdavčitve konkurenčen.  
 
V letu 2010 so bile sprejete spremembe zakonodaje na področju obdavčitve motornih vozil, ki 
temeljijo na okoljskih merilih (višina davčne obveznosti se določa preko določitve davčne 
stopnje glede na izpust CO2 in druge škodljive izpuste osebnih motornih vozil). Nekatera 
povečanja trošarin so bila uveljavljena že v letu 2010, in sicer od pogonskega goriva, od 
alkohola in alkoholnih pijač, od plinskega olja za ogrevanje, od zemeljskega plina, od tobačnih 
izdelkov in od električne energije (pri kateri trenutno veljavna trošarina znaša 3,05 €/MWh).  
 
V letu 2011 je predvideno, da se del trošarine za pogonsko gorivo nadomesti z uvedbo CO2 
dajatve, ki bo obremenjevala tudi poslovno rabo goriv. Na ravni EU je v letu 2011 napovedan 
predlog spremembe »energetske direktive« (direktiva Sveta 2003/96/EC), na podlagi katerega 
se pričakuje razprava o minimalnih davčnih stopnjah, vezanih na okoljsko komponento oziroma 
na energetsko vrednost posameznih energentov. 
 
Ostale spremembe v sistemu javnofinančnih prihodkov se nanašajo na izboljšanje obstoječe 
zakonodaje oziroma na nadgradnjo z novimi rešitvami (poglavje 6.2).  
 
 
3.3. Politika javnofinančnih odhodkov 
 
Strategija fiskalne konsolidacije temelji na postopnem zniževanju javnofinančnih odhodkov (kot 
deleža v BDP), njihovi racionalizaciji in povečevanju učinkovitosti. Za zmanjšanje primanjkljaja 
države pod 3% BDP do leta 2013 v skladu s priporočili Sveta EU, je dana prednost konsolidaciji 
z ukrepi na strani odhodkov. To bo zahtevalo precejšen fiskalni napor, saj bodo celotni odhodki 
države v obdobju 2011-2014, z izjemo leta 2011, nominalno naraščali v vseh letih 
programskega obdobja manj od nominalne rasti BDP (Tabela 3.3.).  
 



   

 19/40  

 

V letu 2011 so v primanjkljaj države vključena tudi sredstva dokapitalizacije največje državne 
banke NLB d.d.. Banka NLB d.d. je za Slovenijo sistemsko pomembna kreditna institucija in 
največja banka v državi. Po objavi rezultatov izvedenega testa izjemnih situacij (stress test) s 
strani Evropskega bančnega organa (EBA) poleti 2010 je Banka Slovenije kot izključno pristojni 
nadzornik bančnega sistema v Sloveniji pozvala upravo in nadzorni svet banke NLB d.d. k 
čimprejšnji izpeljavi postopka povečanja osnovnega kapitala banke. To je bilo po mnenju 
nadzornika nujno za zagotavljanje dovolj visoke kapitalske trdnosti banke, zlasti ravni 
temeljnega kapitala prvega reda. Republika Slovenija kot dolgoletni ključni delničar banke, je za 
zaščito svojega obstoječega lastniškega interesa v celotni dokapitalizaciji vplačala skupaj 243,4 
milijonov evrov. Na podlagi sprejete strategije NLB Skupine 2010-2015, ki predvideva 
konsolidacijo Skupine NLB, odprodajo neključnih naložb, predvsem pa začrta smer ponovne 
dobičkonosnosti poslovanja banke, ter z normalizacijo razmer na finančnih trgih in 
gospodarstvu, ki bodo omogočili sprostitev visokih rezervacij, se v bodoče pričakuje pozitivne 
javnofinančne učinke preko izplačanih dobičkov ter davka na dobiček banke. Pričakovani 
pozitivni učinki še niso vključeni med javnofinančne prihodke tega programa. 

 
Tabela 3.3.: Nominalna rast odhodkov sektorja države, potencialnega proizvoda in BDP  

v % 2010 2011 2012 2013 2014 

Odhodki sektorja države  1,8 2,4 0,0 1,6 1,2 

Potencialni proizvod 1,8 1,4 4,3 4,1 4,3 

BDP 1,9 1,9 4,8 4,6 5,0 

Vir: MF RS. 

 
Politika fiskalne konsolidacije temelji na omejevanju rasti plač v javnem sektorju, izdatkov za 
pokojnine in socialnih transferjev. V letu 2010 je bil sprejet Zakon o interventnih ukrepih, ki 
omejuje rast plač in socialnih transferjev. S 1. junijem 2011 stopi v veljavo Zakon o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev, ki med drugim predvideva vzpostavitev informacijskega sistema, ki bo 
prispeval k izboljšanju odgovornosti in racionalizaciji, in določanje pravice do transfera na 
osnovi enotno določenih dohodkov za dodeljevanje socialnih transferjev (poglavje 6.1). Državni 
zbor je novembra 2010 sprejel nov zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katerim 
zvišuje upokojitveno starost, podaljšuje obdobje za izračun pokojninske osnove in spreminja 
način valorizacije pokojnin in ki na dolgi rok zagotavlja večjo vzdržnost odhodkov, namenjenih 
za pokojnine (poglavji 3.6 in 5).  
 
V letu 2011 bo masa sredstev, namenjena za stroške zaposlenih v javnem sektorju, zadržala 

nominalni obseg iz leta 20104. Vlada bo tudi za leto 2012 sprejela ukrepe, s katerimi bo 
zagotovila, da bodo izdatki za plače v javnem sektorju skozi celotno programsko obdobje ostali 
nespremenjeni. Pomemben ukrep s tem v zvezi je bil sprejet v okviru zakona o izvrševanju 
proračuna za leto 2011, ki organom ne omogoča več prenosov sredstev z drugih programov na 
plačne postavke. Vlada namerava s tovrstnim ukrepom nadaljevati tudi v prihodnje. Kot rezultat 
te politike se bo delež celotnih izdatkov države za plače v javnem sektorju v BDP v obdobju 
2011-2014 znižal za 1,9 o.t. 
 
Pokojnine se bodo v letu 2011 valorizirale le v višini ene četrtine predvidene nominalne rasti 
plač. V letu 2012 bo potrebno zagotoviti, da bodo pokojnine ostale nespremenjene, oziroma z 
drugimi ukrepi zagotoviti ustrezno višino prihrankov v pokojninski blagajni. Od leta 2013 je 
predvidena popolna uveljavitev sprejete pokojninske reforme. V primeru, da bo reforma na 

                                                      
4 Ukrepi s katerimi se bo to doseglo so neizvajanje valorizacije plač v mesecu juliju leta 2011 in ohranitev višine regresa 
za letni dopust na nivoju leta 2010, zamik odprave plačnih nesorazmerij na čas, ko bo gospodarska rast to omogočala 
in zamrznitev napredovanj v letu 2011, ter podaljšanje že uveljavljenega ukrepa začasne ukinitve redne delovne 
uspešnosti. 
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referendumu zavrnjena, bodo sprejeti drugi ukrepi, ki bodo v enakem obsegu omejili rast 
izdatkov. 
 
Transferji posameznikom se bodo v letu 2011 valorizirali samo v višini ene četrtine predvidene 
rasti življenjskih stroškov. Na področju socialnih transferjev bo sredi leta 2011 uveljavljen Zakon 
o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki bo poenotil merila za dodeljevanje socialnih 
transferjev, prav tako pa bo vzpostavil enotno vstopno točko. Hkrati pa bo do konca 
programskega obdobja politika valorizacije denarnih nadomestil skladna s politiko na področju 
plač in pokojnin. 
 
Skupni učinek prihrankov zaradi sprejetih ukrepov na področju plač, socialnih transferjev in 
pokojnin v letih 2010 in 2011, bo v letu 2011 znašal okoli 680 milijonov evrov ali 1,9% BDP, od 
tega na področju plač v javnem sektorju 1,2% BDP, na področju pokojnin 0,6% BDP in na 
področju socialnih transferjev 0,1 BDP. Skupni kumulativni učinki predvidenih ukrepov bi v letu 
2012 omogočili prihranke v višini okoli 1 milijarde evrov ali 2,6% BDP, od tega na področju plač 
v javnem sektorju 1,6% BDP, na področju pokojnin 0,9% BDP in na področju socialnih 
transferjev 0,2% BDP. 
 
Osrednje ukrepe restriktivne politike na področju plač v javnem sektorju, pokojnin in socialnih 
transferjev bodo dopolnjevali ukrepi za racionalizacijo delovanja širšega sektorja države, ki 
bodo v programskem obdobju znižali raven vmesne potrošnje za 0,7% BDP (racionalizacija 
storitev, ki jih zagotavlja država, redefinicija standardov storitev, ki jih zagotavlja javni sektor 
upoštevajoč vidik kakovosti in uvedba enotnega sistema javnega naročanja in racionalizacije pri 
nakupu blaga in storitev).  
 
Vlada bo zagotovila tudi bolj ciljno usmerjenost investicij, financiranih iz državnega proračuna in 
zlasti s povečanjem koriščenja sredstev strukturnih in kohezijskih skladov, kar bo zagotovilo, da 
bodo skupni izdatki države za investicije skozi programsko obdobje ohranili relativno visok delež 
v BDP, na ravni med 4,0 in 4,6% BDP (Tabela 3.4.).  
 
Tabela 3.4.: Bruto investicije v osnovna sredstva, drugi kapitalski transferji in investicije 

države iz domačih javnofinančnih virov in iz sredstev proračuna EU 
 

v % BDP 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Bruto investicije v osnovna sredstva 4,6 4,3 4,5 4,6 4,4 4,0

Od tega: - iz domačih javnofinančnih virov 4,5 4,2 4,1 4,1 3,8 3,6

              - iz sredstev proračuna EU 0,1 0,1 0,3 0,5 0,6 0,4

Drugi kapitalski transferji 1,2 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6

Od tega: - iz domačih javnofinančnih virov 0,7 0,4 0,4 0,5 0,2 0,3

              - iz sredstev proračuna EU 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4

Skupaj bruto investicije v osnovna 

sredstva in kapitalski transferji  
5,8 5,2 5,4 5,4 5,1 4,6

Od tega: - iz domačih javnofinančnih virov 5,2 4,6 4,5 4,6 4,0 3,8

              - iz sredstev proračuna EU 0,6 0,6 0,9 0,8 1,1 0,8

Vir: MF RS. 
 
 
 
3.4. Fiskalna konsolidacija, strukturni primanjkljaj in srednjeročni cilj 

 
Cilj fiskalne politike je izvajanje ukrepov konsolidacije na način, ki bo omogočil odpravo 
presežnega primanjkljaja pod mejne 3 odstotke BDP do leta 2013 skladno z zahtevami EU v 
okviru postopka presežnega primanjkljaja. Dinamika zniževanja primanjkljaja države, prikazana 
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v Tabeli 3.6., bo dosežena z restriktivno politiko javnofinančnih odhodkov, kot so predstavljeni v 
poglavju 3.3. Srednjeročni javnofinančni cilj je določen na novo kot izravnan strukturni saldo. 
Slovenija se mu bo po odpravi presežnega primanjkljaja do leta 2013 približevala skladno z 
Uredbo 1466/97 (z dopolnitvami) po stopnji vsaj 0,5 odstotka BDP letno.  
 
V skladu s priporočili Sveta EU v okviru postopka presežnega primanjkljaja se je primanjkljaj 
države v letu 2010 znižal na 5,5% BDP. To je celo za 0,2 o.t. nižje od prvotno predvidenega, kar 
je predvsem posledica dodatnih ukrepov za zniževanje odhodkov (Tabela 3.1.) v primerjavi s 
predvidenimi v predhodni verziji programa stabilnosti. Učinek znižanja odhodkov na primanjkljaj 
izražen v odstotkih BDP ni v celoti viden zaradi nižjega od pričakovanega BDP ob pripravi 
programa stabilnosti januarja 2010. 

 
Tabela 3.5. prikazuje strukturne primanjkljaje ob fiskalni konsolidaciji, temelječi na ukrepih na 
strani odhodkov. V obdobju 2009-2013 se bo strukturni primanjkljaj zmanjševal za 0,6% BDP 
povprečno letno, pri čemer je strukturni fiskalni napor razmeroma enakomerno porazdeljen po 
letih. 
 
Tabela 3.5.: Ciklična gibanja 

  v % BDP ESA 

koda 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Realna rast BDP (%)   -8,1 1,2 1,8 2,2 2,3 2,8 

2. Dejanski javnofinančni saldo EDP B.9 -6,0 -5,5 -5,5 -3,9 -2,9 -2,0 

3. Odhodki za obresti  EDP.41 1,3 1,6 1,8 2,0 1,9 1,8 

4. Enkratni in drugi začasni ukrepi     0,7    

5. Potencialna rast BDP (%)   0,8 1,1 1,3 1,7 1,8 2,0 

  Prispevki:         

  - dela   -0,5 -0,6 -0,4 -0,4 -0,6 -0,6 

  - kapitala   1,3 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 

  - skupne faktorske produktivnosti   0,1 0,8 0,8 1,1 1,3 1,5 

6. Proizvodna vrzel   -3,2 -3,1 -2,6 -2,1 -1,6 -0,9 

7. Ciklični saldo države   -1,3 -1,2 -1,1 -0,8 -0,6 -0,4 

8. Ciklično prilagojen saldo države (2-7)   -4,7 -4,3 -4,4 -3,0 -2,3 -1,7 

9. 

Spremembe ciklično prilagojenega 

salda države    
-0,9 0,4 -0,2 1,4 0,7 0,6 

10. Strukturni primanjkljaj (8-4)  -4,7 -4,3 -3,8 -3,0 -2,3 -1,7 

11. 

Spremembe strukturnega 

primanjkljaja države  
-0,9 0,4 0,5 0,8 0,7 0,6 

Vir: MF RS. 

 
Povprečna stopnja potencialne rasti v obdobju 2010-2014 je ocenjena na 1,6% letno, medtem 
ko je bila za obdobje 2005-2009 ocenjena na 3,4% povprečno letno. Rast je v obeh obdobjih 
pojasnjena predvsem z akumulacijo kapitala in skupno faktorsko produktivnostjo. Prispevek 
dela k rasti v tem programskem obdobju je negativen. 
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Tabela 3.6.: Konsolidirana bilanca sektorja države  
 

 
ESA 

Koda 

Raven 

2008 
2009 

2010 

(ocene) 
2011 2012 2013 2014 

   mio EUR %BDP %BDP %BDP %BDP %BDP %BDP 
Presežek / primanjkljaj države po podsektorjih (B.9) 

1. Enote širše ravni države S.13 -673,0 -6,0 -5,5 -5,5 -3,9 -2,9 -2,0 
2. Enote centralne ravni države S.1311 -448,7 -5,0 -4,7 -5,2 -3,7 -2,8 -1,9 
 S.1312        

4. Enote lokalne ravni države S.1313 -239,5 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 -0,1 
5. Skladi socialnega zavarovanja S.1314 15,2 -0,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skupaj sektor država (S.13) 

6. Skupaj prihodki TR 15.796,8 43,1 43,5 44,2 43,5 43,0 42,3 
6. A Skupaj prihodki brez EU*  15.566,8 42,1 42,5 42,7 42,1 41,8 41,0 
7. Skupaj odhodki TE 16.469,8 49,0 49,0 49,7 47,4 45,9 44,3 
7.A Skupaj odhodki brez EU*  16.239,8 48,0 48,0 48,2 46,0 44,7 43,1 
8. Neto posojanje / izposojanje  EDP B.9 -673,0 -6,0 -5,5 -5,5 -3,9 -2,9 -2,0 
9. Obresti  EDPD.41 410,8 1,3 1,6 1,8 2,0 1,9 1,8 
10. Primarni saldo  -262,2 -4,6 -3,9 -3,7 -1,9 -1,1 -0,3 
11. Izredni izdatki države**     0,7    

Izbrane komponente prihodkov 
12. Skupaj davki (12a + 12b + 
12c) 

 8.555,7 22,4 22,2 22,3 22,1 21,9 21,6 

12a. Davki na proizvodnjo in 
uvoz  

D.2 5.225,2 14,1 14,0 14,2 14,0 13,9 13,6 

12b. Tekoči davki na dohodke in 
premoženje 

D.5 3.319,5 8,3 8,1 8,1 8,0 8,0 7,9 

12c. Davki na kapital D.91 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
13. Prispevki za socialno varnost D.61 5.325,8 15,2 15,2 15,1 14,9 14,7 14,6 
14. Prihodki od lastnine D.4 326,7 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 
15. Drugi prihodki  1.358,7 3,9 4,3 4,6 4,5 4,6 4,2 
16.=6. Skupaj prihodki TR 15.566,8 42,1 42,5 42,7 42,1 41,8 41,0 
p.m. Davčno breme 
(D.2+D.5+D.61+D.91–D.995) 

 13.881,5 37,7 37,4 37,4 37,0 36,6 36,1 

Izbrane komponente odhodkov 
17. Sredstva za zaposlene in 
vmesno potrošnjo države 

D.1+P.2 6.356,9 19,0 18,8 18,6 17,8 17,0 16,3 

17a. Sredstva za zaposlene D.1 4.111,6 12,4 12,4 12,0 11,5 11,0 10,5 
17b. Vmesna potrošnja P.2 2.245,3 6,5 6,5 6,5 6,3 6,0 5,8 
18. Socialna nadomestila  6.192,0 18,7 19,1 19,4 18,5 18,4 18,3 

18a. Socialni transferji v naravi 
D.6311, 

D.63121, 
D. 63131 

719,8 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 

18b. Socialna nadomestila in 
pomoči v denarju 

D.62 5.472,2 16,5 17,0 17,2 16,4 16,3 16,3 

19=9. Izdatki za obresti D.41 410,8 1,3 1,6 1,8 2,0 1,9 1,8 
20. Subvencije D.3 583,7 1,7 1,8 2,0 1,4 1,2 1,1 
21. Bruto investicije v osnovna 
sredstva 

P.51 1.552,8 4,2 4,0 3,7 3,6 3,7 3,2 

22. Drugi odhodki  1.143,5 3,1 2,7 2,8 2,8 2,5 2,3 
23.=7. Skupaj odhodki  TE 16.239,8 48,0 48,0 48,2 46,0 44,7 43,1 

Vir: MF RS. Opombe: * Prihodki/odhodki brez sredstev iz proračuna EU, katerih koristniki so pravne osebe izven 

sektorja država; ** Dokapitalizacija NLB. 
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Tabela 3.7.: Izdatki sektorja država po namenih 
 

v % BDP 
COFOG 

Koda 

2008 2009 

1. Javna uprava 1 5,1 5,8 

2. Obramba 2 1,4 1,5 

3. Javni red in varnost 3 1,6 1,7 

4. Ekonomske dejavnosti 4 4,7 5,0 

5. Varstvo okolja 5 0,8 0,9 

6. Stanovanjske dejavnosti in urejanje okolja 6 0,9 0,9 

7. Zdravstvo 7 6,1 6,8 

8. Rekreacija, kultura in religija 8 1,6 1,8 

9. Izobraževanje 9 6,1 6,7 

10. Socialna zaščita 10 15,8 17,9 

11. Skupaj odhodki TE 44,1 49,0 

Vir: SURS 

 
 
3.5. Dolg sektorja države 

 
Konsolidiran dolg sektorja države je po predhodnih ocenah konec leta 2010 znašal 13.703,9 
mio EUR ali 38% BDP. Največji del (86,7%) celotnega dolga predstavlja dolg državnega 
proračuna z razmeroma stabilno strukturo5. Po velikem povečanju dolga v letu 2009, ki je 
posledica visokega primanjkljaja državnega proračuna in vnaprejšnjega zadolževanja za 
financiranje primanjkljaja v letu 2010, z namenom uporabe teh sredstev za povečanje likvidnosti 
bančnega sistema (glej program stabilnosti 2009), bo raven dolga v programskem obdobju 
2011-2014 sledila postopnemu zmanjševanju primanjkljaja države. Državna zakladnica se je v 
letu 2010 lahko zadolžila preko obsega zadolževanja za financiranje primanjkljaja in računa 
finančnih terjatev in naložb na podlagi  spremembe Zakona o javnih konec leta 2008, ki 
omogoča, da se državna zakladnica lahko vnaprej zadolži do obsega zapadlih glavnic v 
prihodnjih dveh proračunskih letih. Višina predfinanciranja je bila v letu 2010 dosti manjša kot v 
letu 2009. 
 
Dolg države izražen v deležu BDP, je v letu 2009 občutno narasel. Po dodatnem  povečanju v 
letih 2010 in 2011 se bo delež dolga v obdobju 2012-2014 stabiliziral na povprečni letni ravni 
dobrih 45% BDP. Gibanje dolga države bo odvisno predvsem od dinamike dolga centralne 
države, ki se bo v programskem obdobju gibal med 43 in 44% BDP. Zadolženost lokalne ravni 
države bo predvidoma narasla z 1,7% BDP konec leta 2010 na 2% BDP konec leta 2014. 
Lokalne skupnosti so omejene v možnostih zadolževanja z zakonom o financiranju lokalnih 
skupnosti, ki določa, da obseg zadolževanja posamezne lokalne skupnosti v posameznem letu 
ne sme preseči 20% prihodkov preteklega leta. Prav tako so lokalne skupnosti omejene pri 
višini izdatkov za servisiranje dolga, saj lahko zanj (za obresti in glavnico) lahko potrošijo največ 
5% realiziranih prihodkov preteklega leta.6 
 

                                                      
5 Povprečna tehtana ročnost dolga centralne ravni države je znašala 6,2 let ob koncu leta 2010, v naslednjih letih pa naj 

bi se še nekoliko povečala, glede na planirano strategijo zadolževanja (daljše ročnosti).  
6 Izdatki za servisiranje dolga se lahko izjemoma povečajo na 8% realiziranih prihodkov preteklega leta za financiranje 

investicijskih projektov s področja šolstva, ravnanja z odpadki, vodovodne oskrbe ali za projekte, sofinancirane s 

sredstvi EU. V teh primerih 20-odstotna omejitev obsega zadolževanja ne velja. 
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Povečanje deleža dolga države v BDP v največji meri povzroča primarni primanjkljaj (negativni 
primarni saldo). Pomembno je poudariti, da predvidena dinamika dolga, izražena v deležu BDP, 
ne vključuje predvidene uporabe prihodkov od prodaje premoženja za zmanjševanje dolga. Z 
uporabo teh sredstev od privatizacije, se bo predvidoma znižal dolg države. Prav tako ni 
predvideno, da bi se izvršila poraba preostalih sredstev od prodaje državnega premoženja v 
preteklih letih oziroma poraba sredstev iz boljše izvršitve državnega proračuna iz preteklih let. 
 
Tabela 3.8.: Dolg sektorja države  

v % BDP 

ESA 

Koda 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Raven bruto dolga   38,0 43,3 45,3 46,2 46,0 

2. Spremembe bruto dolga  2,8 5,3  2,0 0,9 -0,2 

Dejavniki, ki prispevajo k spremembam bruto dolga 

3. Primarni saldo  -3,9 -3,7 -1,9 -1,1 -0,3 

4. Obresti EDP D.41 1,6 1,8 2,0 1,9 1,8 

5. Prilagoditve       

Implicitna obrestna mera dolga  4,7 5,1 4,9 5,0 5,0 

Vir: MF RS. 

 
V letu 2010 se je nadaljevala strategija izdajanja državnih vrednostnih papirjev na evropskem 
trgu v skladu s sprejetimi smernicami iz leta 2007. Struktura dolga se je še dodatno 
konsolidirala v dolg, ki je v večini dolg z fiksno obrestno mero in v evrih.7 Sindicirane izdaje 
novih dolgoročnih vrednostnih papirjev so bile izvršene brez večjih problemov in večina izdaje je 
bilo prodano v Evropi. Delež prodaje novih obveznic slovenskim investitorjem je ostal tudi v letu 
2010 približno enak – 15%. Na področju upravljanja z dolgom v letu 2010 ni bilo izvršenih 
nobenih odkupov dolga.8 
 
V prihodnjem srednjeročnem obdobju se strategija zadolževanja države ne bo spreminjala. To 
pomeni, da bo predvidoma višina posamične izdaje obveznic med 1 do 1,5 milijarde evrov s 
fiksno obrestno mero, ročnosti med 3 do 15 let in s sindiciranimi izdajami. 
 
Povečevanje dolga ostalih delov sektorja države (lokalnih skupnosti in skladov socialnega 
zavarovanja) naj bi bilo v letu 2010 in v obdobju 2011-2014 manjše in bi ostalo pod 2,5% BDP. 
 
 
3.6. Javnofinančne implikacije večjih strukturnih reform 
 
Osrednja strukturna reforma, ki je že bila sprejeta v državnem zboru in jo Vlada izvaja v 
programskem obdobju, je pokojninska reforma, katere učinki so razvidni iz Tabele 3.9., 
natančneje pa je popisana v poglavju 5. Ostali ukrepi strukturne narave so podrobneje 
pojasnjeni v Nacionalnem reformnem programu, ki je spremljajoč dokument Programa 
stabilnosti.  
 

                                                      
7 V letu 2007 je bila vzpostavljena povezava med Klirinško-depotno družbo in dvema vse-evropskima klirinškima 

hišama (Clearstream in Euroclear). 
8  V letu 2007 je bilo izvedenih za 0,7 mrd EUR odkupov, v letu 2008 pa v višini 0,1 mrd EUR, medtem ko se odkupi v 

letu 2009 in 2010 niso izvršili zaradi premajhnega interesa imetnikov slovenskih obveznic. 
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Tabela 3.9.: Učinki pokojninske reforme na javnofinančni saldo in dolg države 
 

v % BDP 2010 2020 2030 2040 2050 2060 

Skupaj odhodki 0,0 -1,3 -4,7 -8,0 -12,7 -18,5 

Skupaj starostno pogojeni odhodki 0,0 -1,1 -3,0 -3,6 -3,9 -3,9 

Odhodki za pokojnine 0,0 -0,8 -2,1 -2,5 -2,8 -2,8 

  Starostne 0,0 -0,4 -1,2 -1,6 -2,4 -2,9 

  Invalidske, družinske, vdovske 0,0 -0,4 -1,2 -1,6 -2,4 -2,9 

  Državne 0,0 -0,1 -0,3 -0,5 -0,7 -0,9 

  Kmečke, vojaške, drugo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Primarni primanjkljaj 0,0 1,4 3,6 4,2 4,6 4,5 

Primanjkljaj države 0,0 1,6 5,2 8,6 13,2 18,9 

Dolg države 0,0 -5,3 -40,7 -105,8 -205,8 -340,9 

Vir: MF RS. 

 
 

4. ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN PRIMERJAVA S PREDHODNIM PROGRAMOM 
 
 
4.1. Analiza občutljivosti na spremembe v gospodarski aktivnosti 

 
Osnovni scenarij gospodarske aktivnosti je opisan v poglavju 2 in predstavlja osrednjo napoved, 
ki temelji na realističnih predpostavkah in najbolj verjetnem izidu. Ne glede na to, je ob 
negotovem gospodarskem okrevanju scenarij podvržen različnim tveganjem. Glavna tveganja 
predstavljajo zaposlovanje, dejavniki gospodarske aktivnosti in spremembe razmer na finančnih 
trgih.  
 

 
4.2. Analiza občutljivosti proračunskih projekcij 

 
Analiza občutljivosti davčnih prilivov in javnofinančnega salda na spremembe realne rasti 
povprečne (bruto) plače, zaposlenosti, BDP, inflacije ter realne rasti zasebne in državne 
potrošnje je predstavljena v Tabeli 4.1. in Tabeli 4.2. 
 
Tabela 4.1. prikazuje trenutna makroekonomska tveganja in njihove posledice na ključne 
elemente prihodkov države in na javnofinančni položaj. Ocenjena tveganja so: i) nižja realna 
rast povprečne bruto plače; ii) nizka zaposlenost (ohranjanje zaposlenosti na enaki ravni kot 
preteklo leto) iii) nižja realna rast BDP kot v preteklem letu; iv) nižja realna rast končne 
potrošnje gospodinjstev; v) višja inflacija (v tekočem in v preteklem letu), in v) nižja realna rast 
končne potrošnje države. Spremembe so narejene na podlagi primerjav z letom 2010. Glede na 
relativni delež v javnofinančnih prihodkih imajo največji vpliv prispevki za socialno varnost in 
posredni davki. Najizrazitejši vpliv na prispevke za socialno varnost ima zaposlenost. Na davek 
na dodano vrednost ima ključni vpliv zasebna potrošnja in inflacija.  
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Tabela 4.1.:  Občutljivost salda sektorja države na spremembe v makroekonomskih 
spremenljivkah 

Davčna kategorija 
Makroekonomska 

osnova 

Spremembe 

makroekonomske 

osnove 

Sprememba 

javnofinančnega salda 

2010 (v % BDP)  

Realna rast povprečne 

bruto plače 
nižja za 1 o.t.    -0,06 

Rast zaposlenosti nižja za 1 o.t.    -0,06 

Inflacija nižja za 1 o.t.    -0,09 

Dohodnina 

  

Inflacija preteklega leta višja za 1 o.t.    -0,04 

Realna rast povprečne 

bruto plače 
nižja za 1 o.t.    -0,14 

Rast zaposlenosti nižja za 1 o.t.    -0,15 

Prispevki 

  

Inflacija preteklega leta nižja za 1 o.t.    -0,14 

Realna rast BDP 

preteklega leta     
nižja za 1 o.t.    -0,03 Davek od dohodkov 

pravnih oseb  
Inflacija preteklega leta nižja za 1 o.t.    -0,03 

Realna rast zasebne 

potrošnje 
nižja za 1 o.t.    -0,11 

Realna rast državne 

potrošnje 
nižja za 1 o.t.    -0,03 

Posredni davki  

Inflacija nižja za 1 o.t.    -0,11 
Vir: MF RS. 

 
Tabela 4.2. prikazuje spremembe posameznih makroekonomskih spremenljivk in njihov vpliv na 
javnofinančni saldo preko različnih vrst davkov. Najbolj izrazit je učinek pri inflaciji, saj za 1 o.t. 
nižja inflacija znižuje prihodke za 0,34% BDP. Nižja realna rast plač vpliva na znižanje 
prihodkov iz dohodnine in prispevkov za 0,2% BDP. V enakem obsegu znižuje te vrste 
prihodkov tudi manjša zaposlenost. Nižja zaposlenost in rast realnih plač vplivata na nižje 
prihodke in višje odhodke, obe spremembi pa negativno vplivata na javnofinančni saldo.   

 

Tabela 4.2.:  Kumulativna občutljivost salda sektorja države na spremembe v 
posameznih makroekonomskih spremenljivkah  

Makroekonomska osnova 

Spremembe 

makroekonomske 

osnove 

Davčna kategorija 

Sprememba 

javnofinančnega 

salda 2010 (v % BDP)

Realna rast povprečne 

bruto plače 
nižja za 1.o.t. Dohodnina, prispevki -0,2 

Rast zaposlenosti nižja za 1.o.t. Dohodnina, prispevki -0,2 

Inflacija nižja za 1.o.t. Vse -0,34 

Inflacija preteklega leta  nižja za 1.o.t. 
Dohodnina, davek od 

dohodkov pravnih oseb 
-0,12 

Realna rast BDP preteklega 

leta 
nižja za 1.o.t. 

Davek od dohodkov 

pravnih oseb 
-0,03 

Realna rast zasebne 

potrošnje 
nižja za 1.o.t. Posredni davki -0,11 

Realna rast državne 

potrošnje 
nižja za 1.o.t. Posredni davki -0,03 

Vir: MF RS. 
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4.3. Analiza občutljivosti dolga 
 
Državni dolg je razmeroma neobčutljiv na spremembe v deviznem tečaju, saj je delež 
instrumentov v drugih valutah (USD, GBP, CHF) zanemarljiv in se bo tudi v prihodnje 
zmanjševal v celotnem dolgu centralne ravni države. V programskem obdobju se bo delež 
dolga s fiksno obrestno mero še naprej povečeval na 99,7% v letu 2011.  
 
Tabela 4.3.: Občutljivost plačil obresti in višina dolga proračuna države na spremembe 

določenih makroekonomskih spremenljivk (v % BDP) 

Sprememba obrestne mere Sprememba primanjkljaja 
Sprememba obrestne mere 

in primanjkljaja 

 Obresti Dolg Obresti Dolg Obresti Dolg 

2011 0,000 o.t. 0,000 o.t. 0,000 o.t. 1,000 o.t. 0,000 o.t. 1,000 o.t. 

2012 0,008 o.t. 0,008 o.t. 0,038 o.t. 0,954 o.t. 0,051 o.t. 1,004 o.t. 

2013 0,036 o.t. 0,043 o.t. 0,036 o.t. 0,898 o.t. 0,077 o.t. 1,022 o.t. 

2014 0,041 o.t. 0,081 o.t. 0,034 o.t. 0,842 o.t. 0,079 o.t. 1,027 o.t. 

Vir: MF RS. 
 
Ključna spremenljivka za stroške servisiranja obstoječega dolga in za poplačilo obstoječih 
vrednostnih papirjev bo raven obrestnih mer ECB ter višina primanjkljaja državnega proračuna. 
V analizi občutljivosti predpostavljamo, da bo ECB dvig obrestnih mer izvajala postopoma, kar 
bo krivuljo donosnosti Republike Slovenije v obdobju od leta 2011 do 2014 na kratkem, 
srednjem in daljšem koncu (1 – 3 – 5 – 11 let) dvigovalo na zelo dolgem (15 let) pa nižalo. 
Predpostavlja se tudi, da se bodo stroški zadolževanja ob takem scenariju bolj povečali na 
krajšem kakor daljšem koncu. V primeru, da bi se obrestne mere ECB v letu 2011 začele 
zviševati, bi to povečalo stroške novega zadolževanja za 0,008 o.t. v letu 2012, za 0,036 o.t. v 
letu 2013 in za 0,041 o.t. v letu 2014. Dolg državnega proračuna bi se v tem primeru v letu 2012 
povečal za 0,008 o.t., za 0,043 o.t. v letu 2013 in za 0,081 o.t. v letu 2014. V primeru višje ravni 
primanjkljaja državnega proračuna v letu 2011 za 1 o.t., bi se strošek zadolževanja države 
povečal za 0,038 o.t. v letu 2012, za 0,036 o.t. v letu 2013 in za 0,034 o.t. v letu 2014.  
 
Simulacije nakazujejo, da je obstoječi dolg države razmeroma stabilen makroekonomski 
agregat, na katerega gibanje tečajev in inflacije ne vpliva močno. Vpliv spremembe obrestne 
mere je omejen zaradi pretežnega dela dolga države s fiksno obrestno mero. Sprememba 
obrestne mere predvsem vpliva na strošek novega zadolževanja.  
 
 
4.4. Primerjava napovedi s predhodnim programom 

 
Napoved rasti BDP v primerjavi s predhodnim Programom stabilnosti je za celotno obdobje 
popravljena navzdol. Med poglavitnimi razlogi so predvsem relativno manj ugodni pogoji v 
domačem gospodarskem okolju (relativno večja omejenost virov financiranja, slabše razmere 
na trgu dela, večje težave s plačilno nedisciplino), kar vpliva na nižjo rast investicijske in 
zasebne potrošnje.  
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Tabela 4.4.:  Primerjava z napovedmi v Programu stabilnosti iz januarja 2010 

% BDP 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Rast BDP       
Napoved v Programu stabilnosti 2009 -7,3 0,9 2,5 3,7 3,5  

Program stabilnosti 2011 (nova napoved) -8,1 1,2 1,8 2,2 2,3 2,8 
Razlika  -0,8 0,3 -0,7 -1,5 -1,2  
2. Saldo širšega sektorja države       

Napoved v Programu stabilnosti 2009 -5,7 -5,7 -4,2 -3,1 -1,6  

Program stabilnosti 2011 (nova napoved) -6,0 -5,5 -5,5 -3,9 -2,9 -2,0 

Razlika  -0,3 0,2 -1,3 -0,8 -1,3  

3. Dolg sektorja države       

Napoved v Programu stabilnosti 2009 34,4 39,6 42,0 42,7 42,1  

Program stabilnosti 2011 (nova napoved) 35,2 38,0 43,3 45,3 46,2 46,0 
Razlika  0,8 -1,6 1,3 2,6 4,1  

Vir: UMAR, SURS, MF RS. 

 
Primanjkljaji države za obdobje 2011-2014 so višji od tistih, predstavljenih v prejšnji dopolnitvi, 
zaradi močnejšega upada gospodarske dejavnosti, kot je bilo predvideno (Tabela 4.4.). V letu 
2011 je bila ta razlika višja za 0,7 o.t. zaradi stroškov dokapitalizacije banke, v kateri ima država 
večinski delež. Ocenjen primanjkljaj za leto 2010 je nižji za 0,2 o.t., kar je posledica boljše 
gospodarske rasti od pričakovane in dodatnih ukrepov fiskalne konsolidacije na strani 
odhodkov. Razlike v dolgu države izraženem v BDP so posledica spremenjene dinamike 
zniževanja primanjkljaja države in nižjih napovedi gospodarske rasti.  
 
 

 

5. DOLGOROČNA VZDRŽNOST JAVNIH FINANC 
 
 
Državni zbor je decembra 2010 sprejel nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(ZPIZ-2). Projekcije nakazujejo veliko povečevanje starostno pogojenih izdatkov v prihodnjem 
obdobju, saj se v populaciji povečuje delež starih 65 in več, kar povečuje primanjkljaj države in 
potrebe po zadolževanju, zato naraščajo tudi stroški servisiranja dolga. Hkrati pa napovedi 
predvidevajo padanje rasti produktivnosti dela in realne rasti BDP.      
 
Ključne spremembe, ki jih prinaša ZPIZ-2 in imajo največji učinek na javne finance so:  
a. povišanje starosti ob upokojitvi, 
b. postopno podaljševanje števila let, iz katerega se izračunava pokojninska osnova, 
c. usklajevanje rasti pokojnin z rastjo plač. 
 
a. Podaljšanje delovne aktivnosti 
ZPIZ-2 uveljavlja postopen dvig upokojitvenih pogojev za redno upokojitev na (i) 65 let starosti 
in 15 let zavarovalne dobe za oba spola ali (ii) 60 let starosti in 43 let pokojninske dobe brez 
dokupa za moške oz. 58 let starosti in 41 let pokojninske dobe brez dokupa za ženske. 
Predčasna upokojitev z malusi bo mogoča pri starosti 60 let in s 40 leti pokojninske dobe za 
moške oz. 38 leti za ženske. Prehodna obdobja za navedene pogoje se bodo v celoti končala 
šele leta 2025. Ukrep je namenjen predvsem postopnemu zviševanju dejanske upokojitvene 
starosti, ki naj bi se po zaključku prehodnih obdobij, glede na trenutno stanje, dvignila za dve do 
tri leta. Predvsem je višji dvig dejanske upokojitvene starosti mogoče pričakovati pri ženskah, 
katerih upokojitvena starost trenutno močno zaostaja za povprečno dejansko upokojitveno 
starostjo moških. Tudi pri moških se zasleduje cilj dviga dejanske upokojitvene starosti vsaj za 
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dve leti in s tem sprememba trenda, ki se pojavlja v zadnjih nekaj letih, ko dejanska 
upokojitvena starost moških stagnira. K slednjemu cilju bo v večji meri pripomogel tudi ukrep 
črtanja časovnih bonusov, predvsem iz naslova uveljavljanja znižanja starosti zaradi otrok, ki jih 
bodo v večini primerov lahko po novem uveljavljale samo ženske. V Tabeli 5.1 je predstavljen 
vpliv podaljšanja delovne aktivnosti na število delovno aktivnih. 

 
Tabela 5.1.: Vpliv ZPIZ-2 na število delovno aktivnih  

v % 2015 2020 2025 2030 
Podaljšanje delovne aktivnosti za     
1 leto 0,6 1,3 2,0 2,7 
2 leti 1,2 2,6 4,1 5,3 
3 leta 1,9 3,9 6,1 8,0 

Vir: MF RS. 

 
Učinek poviševanja starosti ob upokojitvi, ki ga predvideva ZPIZ-2, bo pozitivno deloval na 
vzdržnost pokojninskega sistema. To potrjuje Slika 5.1, ki prikazuje agregatne učinke, če se 
starost ob upokojitvi efektivno poviša za 3 leta. Skoraj toliko (zaokroženo na celo vrednost) naj 
bi se namreč okvirno povišala starost ob upokojitvi glede na izračune, narejene na individualnih 
podatkih in tipskih posameznikih. Pri tem predpostavljamo, da bi povišanje starosti ob upokojitvi 
potekalo postopoma v prehodnem obdobju dolgem 10 let (za moške) oziroma 15 let (za 
ženske). Slika 5.1 kaže, da tudi ZPIZ-2 vodi do strmega naraščanja deleža izdatkov za 
pokojnine v BDP, a se začetek te rasti v primerjavi z ZPIZ-1 zamakne za približno 7 let, pa tudi 
projecirana vrednost izdatkov za pokojnine v BDP ob koncu obdobja je za 1,3 o.t. na nižji ravni. 
   

Slika 5.1.: Primerjava projekcije gibanja deleža izdatkov za pokojnine v BDP v primeru 
podaljšanja delovne dobe (ZPIZ-2) s trenutnim stanjem (ZPIZ-1) 
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Vir: MF RS. 

 
 
b. Podaljšanje obdobja za izračun pokojninske osnove 
ZPIZ-2 vzpostavlja tesnejšo povezavo med vplačanimi prispevki in končno višino pokojnine s 
podaljševanjem obdobja za izračun pokojninske osnove, ki bo po letu 2022 znašalo 30 
najboljših zaporednih let, iz katerih bo mogoče izločiti 3 najslabša leta. Glede na to, da se z 
ukrepom podaljšuje obdobje, v katerem se zajemajo plače in zavarovalne osnove, je mogoče 
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pričakovati, da se bo povprečna pokojninska osnova pri moških v primerjavi s sedanjo formulo 
znižala za 7,8% do 9,8%, pri ženskah pa od 6,6% do 8,3%.  
 

Slika 5.2.: Učinek dviga števila let, iz katerega se izračunava pokojninska osnova, s 
sedanjih 18 na 27 let (podaljševanje eno leto na leto) in hkratne stabilizacije 
odmerne stopnje za nove upokojence 
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Vir: MF RS. 

 
Vendar pa ZPIZ-2 hkrati predvideva, da se postopno upadanje odmernega odstotka za 
posameznika s polno pokojninsko dobo s 85,0% leta 1999 na 72,5% do leta 2024, ki ga določa 
ZPIZ-1, zaustavi. To upadanje je bilo v ZPIZ-1 vpeljano v obliki določila, da se vsako leto 
pokojninske dobe (nad 15 leti), dosežene po 31. 12. 1999, vrednoti po 1,5%, medtem ko se 
pokojninska doba, dosežena pred 31. 12. 1999, vrednoti z 2,0%. Tako se je zniževalo odmerni 
odstotek za izračun pokojnine novim upokojencem ob upokojitvi, hkrati pa so se ob februarski 
uskladitvi rasti pokojnin z rastjo plač za ustrezno manj povišale tudi pokojnine obstoječim 
upokojencem, tako da se je zagotavljalo načelo horizontalne izenačenosti. Skupni neto učinek 
teh dveh ukrepov, ki se predlagata »v paketu«, prikazuje Slika 5.2. Ker delujeta »v nasprotni 
smeri«, je učinek te izolirane spremembe najprej rahlo negativen, na dolgi rok pa nevtralen. 
 
c. Nov način usklajevanja pokojnin 
Pokojnine se bodo po ZPIZ-2 usklajevale enkrat letno, in sicer do leta 2015 s 60% rastjo 
povprečne bruto plače in 40% inflacije, nato pa s 70% rasti povprečne bruto plače in 30% 
inflacije. Začetni nižji odstotek usklajevanja bo povzročil delno zaostajanje rasti pokojnin za 
rastjo plač, vendar pa zaradi pričakovanih višjih začetno odmerjenih pokojnin ni mogoče 
pričakovati tudi posledičnega zniževanja razmerja med povprečno plačo in pokojnino. 
Omenjeno razmerje posredno omogoča delno participacijo pokojnin pri rasti plač kot posledici 
višje produktivnosti dela, in sicer v primernem sorazmerju (60% oz. 70%), hkrati s tem pa tudi 
varnost pred negativnimi učinki visokega inflacijskega gibanja (40% oz. 30%). 
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Slika 5.3.: Učinek spremembe usklajevanja rasti pokojnin po ZPIZ-2 
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Indeksacija rasti pokojnin z rastjo plač je ključna za dolgoročno vzdržnost pokojninskega 
sistema. Leta 2060 bi tako delež izdatkov za pokojnine v BDP namesto 19,1% (v primeru 
nadaljevanja obstoječe 100 % indeksacije) znašal  17,5%.  Slika 5.3 prikazuje učinek 
spremembe usklajevanja pokojnin med ZPIZ-1 in ZPIZ-2, ki je pozitiven. Vendar hkrati s tem 
ukrepom ZPIZ-2 odpravlja tudi zaostajanje rasti pokojnin obstoječim upokojencem za rastjo plač 
pri februarski uskladitvi pokojnin, ki trenutno znaša 0,6 odstotne točke. Na ta način bo neto 
učinek po ZPIZ-2 manjši, kot je prikazano na Sliki 5.3, vendar predvidoma še vedno pozitiven. 
Višja bo rast produktivnosti, bolj pozitiven bo neto učinek. 
 
Slika 5.4 prikazuje simulirane učinke delovanja vseh zgoraj naštetih sprememb: 
- ukrep povečanja števila zaporednih najugodnejših let za izračun pokojninske osnove s 

sedanjih 18 na 30 najboljših zaporednih let, iz katerih bo mogoče  izločiti 3 najslabša 
leta, s hitrostjo poviševanja eno leto na leto; 

- spremenjenega usklajevanja rasti pokojnin z rastjo plač in inflacije v razmerju 60:40 do 
2015; nato pa v razmerju 70:30;  

- povišanja starosti ob upokojitvi za 3 leta, skupaj z višjim odmernim odstotkom in učinkom 
predčasnega prejemanja pokojnine v višini 20% pokojnine, ki bi jo posameznik začel 
prejemati, če bi se upokojil takoj, ko bi se lahko. 

 
S Slike 5.4. razberemo pozitiven vpliv predlaganih sprememb na javne finance, saj delež 
izdatkov za pokojnine v BDP v naslednjih 15 letih ostaja na trenutnih ravneh, njihova 
projecirana končna vrednost leta 2060 je za skoraj 3 o.t. nižja od ravni, ki je povezana s 
trenutno veljavnem ZPIZ-1.    
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Slika 5.4.:  Primerjava gibanja deleža izdatkov države za pokojnine v BDP v primeru 
obstoječega ZPIZ-1 in ob uveljavitvi ZPIZ-2 
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Ključen pozitiven učinek na dolgoročno vzdržnost javnih financ prinaša poviševanje starosti ob 
upokojitvi, ki nekako sledi pričakovanemu povišanju življenjskega pričakovanja, kot ga 
predvidevajo demografske projekcije (Eurostat).  
 
Ostale spremembe prinašajo še vedno rahlo pozitiven učinek na vzdržnost javni financ, čeprav 
se njihovi učinki medsebojno skoraj izničijo. Predlagana ustavitev zniževanja odmernega 
odstotka za trenutno zahtevano polno pokojninsko dobo (npr. moški s 40 let pokojninske dobe) 
s 85 na 72,5% bo imela pozitiven učinek na višino pokojnine novih upokojencev, hkrati pa bo 
povečevanje števila let, iz katerega se izračuna pokojninska osnova, pokojnine novim 
upokojencem zniževalo. Zaustavitev zaostajanja rasti pokojnin za rastjo plač ob februarski 
uskladitvi pokojnin (da se zagotovi enak položaj z novimi upokojenci, ki se upokojujejo z vedno 
nižjim odmernim odstotkom) ZPIZ-2 ukinja, vendar pa indeksacija rasti realnih pokojnin z rastjo 
realnih plač ni več 100%, temveč 70%. Pozitiven učinek na višino pokojnin v ZPIZ-2 prihaja iz 
naslova daljšega ostajanja v zaposlitvi, kar povišuje odmerni odstotek za izračun pokojnine, ker 
ima posameznik daljšo pokojninsko dobo.  
 
Učinek vseh ukrepov, predvidenih v ZPIZ-2, bo v splošnem za tipskega posameznika pomenil 
približno enako oz. nekoliko višjo pokojnino kot po obstoječem sistemu ob nekaj manj kot tri leta 
daljšem ostajanju v zaposlitvi. Z vidika posameznika ZPIZ-2 načeloma pomeni, da bo potrebno 
delati približno tri leta dlje kot do sedaj, ob upokojitvi pa lahko pričakujemo podoben (oziroma 
nekaj odstotkov višji) znesek pokojnine kot po obstoječem zakonu ZPIZ-1. Zaradi podaljševanja 
življenjskega pričakovanja bo upokojenec ob polni uveljaviti zakona leta 2026 predvidoma 
prejemal pokojnino približno enako dolgo kot upokojenec, ki se je upokojil leta 2009. Poznejše 
upokojevanje z ekonomskega vidika pomeni bistveno višji BDP zaradi višje delovne aktivnosti in 
hkratnega manjšega števila upokojencev.  
 
V Tabeli 5.2. so prikazane projekcije izbranih javnofinančnih kategorij do leta 2060 ob 
predpostavki uveljavitve pokojninske reforme (ZPIZ-2). Pri izračunih smo do leta 2015 
upoštevali fiskalni okvir, ki ga je sprejela Vlada RS, nato pa simulirali z modelom in tako 
predpostavili, da se reforma začenja v letu 2015. Projekcije kažejo, da ob uveljavitvi določil 
ZPIZ-2 starostno pogojeni izdatki do leta 2030 ostajajo na trenutni ravni in šele potem 
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naraščajo. Posledično so obvladljivi tudi javnofinančni odhodki, saj je primarni saldo v prihodnjih 
dveh desetletjih pozitiven, javnofinančni dolg pa stabilen. Po letu 2030 delež pokojnin v BDP 
vztrajno narašča, posledično se višata tudi proračunski primanjkljaj in javni dolg. Stanje se v 
nadaljnjih letih slabša in zaradi povečanega zadolževanja plačila obresti postanejo pomembna 
postavka javnofinančnih odhodkov. Projekcije torej kažejo, da pokojninska reforma ublaži 
demografske pritiske ter preloži in upočasni proces naraščanja starostno pogojenih 
javnofinančnih odhodkov. 
 

Tabela 5.2.: Dolgoročna vzdržnost javnih financ po ZPIZ-2 
 

v % BDP 2010 2020 2030 2040 2050 2060 
Razlika 
2010 -
2060 

Skupaj javnofinančni prihodki 41,0 40,4 40,6 40,4 40,0 39,6 -1,4 

Skupaj starostno pogojeni odhodki 24,5 22,5 23,9 27,3 30,1 31,2 6,8 

Odhodki za pokojnine 11,2 10,9 11,7 14,2 16,0 16,3 5,1 

  Starostne 7,8 7,8 9,1 11,1 12,1 12,0 4,2 

  Invalidske, družinske, vdovske 2,8 2,5 2,5 2,7 2,8 2,7 -0,1 

  Državne 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

  Kmečke, vojaške, drugo 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 

Zdravstvo in porodniško nadomestilo 5,2 4,7 5,0 5,7 6,1 6,4 1,2 

Dolgotrajna oskrba 1,0 1,1 1,3 1,8 2,1 2,4 1,4 

Transferji nezaposlenim 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 -0,2 

Izobraževanje in štipendije 4,9 4,2 4,3 4,2 4,4 4,7 -0,2 

Ostalo (otroški dodatki, darilo ob rojstvu, 

pogrebnine, boleznine, invalidnine) 1,7 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 -0,6 

Izdatki za blago in storitve, ostali transferji 13,6 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 -2,9 

Nadomestila plač 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 -0,2 

Subvencije 1,6 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 -0,4 

Državne investicije 4,7 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 -0,5 

Primarni odhodki skupaj 44,9 39,0 40,4 43,7 46,5 47,6 2,8 

Odhodki za obresti 1,4 1,7 1,5 2,8 6,5 13,2 11,8 

Skupaj javnofinančni odhodki 46,2 40,7 41,9 46,5 53,0 60,8 14,6 

Primarni presežek/primanjkljaj -3,9 1,4 0,3 -3,3 -6,6 -8,0 -4,1 

Presežek/primanjkljaj -5,2 -0,3 -1,3 -6,1 -13,1 -21,2 -15,9 

Dolg države 37,1 37,7 34,8 68,6 158,5 313,7 276,6 

Predpostavke 

Rast produktivnosti dela 3,1 3,1 1,8 1,7 1,7 1,7 -1,4 

Realna rast BDP 2,8 2,6 0,8 0,7 0,8 1,1 -1,7 

Realna rast BDP na prebivalca 2,5 2,6 1,1 1,1 1,3 1,7 -0,9 

Stopnja aktivnosti moških (15-64 let) 75,4 75,8 74,2 73,0 73,9 74,3 -1,1 

Stopnja aktivnosti žensk (15-64 let) 68,0 70,8 69,1 68,4 69,3 69,5 1,6 

Skupna stopnja aktivnosti (15-64 let) 71,8 73,4 71,7 70,8 71,6 71,9 0,2 

Stopnja brezposelnosti 4,6 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 -0,1 

Delež prebivalstva v starosti 65 let in več 16,6 20,4 25,3 29,1 32,5 33,4 16,8 

Vir: IER, UMAR, MF RS. 
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6. KAKOVOST JAVNIH FINANC 
 
 
6.1. Struktura in kakovost javnofinančnih odhodkov 
 
Vlada je sprejela novi programski pristop k proračunskemu načrtovanju. Ta omogoča jasnejšo 
povezavo med prioritetnimi politikami in porabo javnofinančnih sredstev ter omogoča 
učinkovitejše postavljanje prioritet in spremljanje učinkovitosti porabe preko kazalnikov.  
 
Za izboljšanje sistema socialnih transferjev (ki v letu 2009 predstavljajo kar 38% celotnih 
izdatkov države) je bil sprejet Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Poenotena bodo 
merila za dodelitev štirih vrst transferjev in devetnajstih vrst subvencij. Poenostavljen bo 
postopek uveljavljenja transferjev in subvencij za upravičence ter povečana preglednost in 
učinkovitost sistema ter zmanjšana možnost zlorab z navzkrižnim preverjanjem prihodkov in 
premoženjskega stanja. Centri za socialno delo bodo postali »enotna vstopna točka« v sistemu 
socialnih pravic. Njihovo delo v zvezi z vlogami bo podpiral centralni informacijski sistem s 
spletnim programom, ki bo povezoval različne podatkovne zbirke. 
 
Vmesna potrošnja države, predvsem izdatki za blago in storitve, bo racionalizirana z uvedbo 
enotnega sistema javnega naročanja.   

 
Z novim zakonom o javnih financah, ki naj bi bil sprejet v letu 2011, bo uzakonjeno fiskalno 
pravilo in uveden srednjeročni fiskalni okvir ter okrepljena vloga fiskalnega sveta, kot 
neodvisnega telesa za spremljanje in nadzor javnofinančne politike (poglavje 7). 

 
6.2. Učinkovitost javnofinančnih prihodkov 

 
V letih pred krizo so bile izvedene spremembe v davčnem sistemu, ki naj bi z relativno večjim 
deležem posrednih davkov v celotni strukturi prihodkov pozitivno vplivale na ponudbo dela in 
akumulacijo kapitala ter s tem potencialno rast. K temu naj bi prispevala predvsem reforma, s 
katero so bile v letih 2007 do 2010 postopno znižane stopnje davka od dohodkov pravnih oseb 
na 20%, vendar pa je v nasprotju s temi pričakovanji znaten izpad tega davčnega vira v kriznih 
razmerah v veliki meri otežil javnofinančni položaj.  
 
K večji učinkovitosti javnofinančnih prihodkov prispeva zlasti enostaven in pregleden davčni 
sistem, ki zagotavlja popolnejše zajetje pobiranja davkov ob manjših stroških upravljanja. Vlada 
ima v programskem obdobju namen izboljšati obstoječo zakonodajo, da bi dosegla 
učinkovitejše pobiranje davkov in razbremenitev srednjega razreda davčnih zavezancev. 
 
Že nekaj let se pripravlja nov sistem davka na nepremičnine, za katerega naj bi se pravna 
podlaga sprejela v letu 2011 in naj bi nadomestil tri veljavne dajatve; nadomestilo za uporabo 
stavbnih zemljišč, davek od premoženja in  pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Obstoječi 
sistem dajatev od nepremičnega premoženja je neenoten, nepregleden in predvsem 
neprilagojen novim ekonomskih razmeram, kar lahko privede do neenakopravne obravnave 
istovrstnih nepremičnin glede na njihov lastniški in ekonomski status oziroma do 
neenakopravne obravnave davčnih zavezancev. Glavni cilji  uvedbe davka na nepremičnine so 
zato predvsem poenotenje sistema obdavčitve nepremičnin z obdavčitvijo vseh nepremičnin na 
podlagi enotne evidence, enotni način določanja davčne osnove na podlagi tržne vrednosti 
nepremičnin in razumno povečanje prihodkov iz tega vira, kar bi prispevalo k stabilnejšemu in 
izdatnejšemu samofinanciranju občin iz tega vira. Zaenkrat se načrtuje rešitev, po kateri bi 
občine iz naslova davka z novim sistemom uspele realizirati vsaj okoli 30 % več prihodkov kot iz 
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davka na premoženje, nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in pristojbine za vzdrževanje 
gozdnih cest. Seveda pa je končni obseg prihodka posamezne občine odvisen od odločitve 
glede davčnih stopenj v skladu z zakonom (morebitna povečanja ali zmanjšanja stopenj). Glede 
na to, da se predvideva, da se bodo prihodki občin iz obdavčitve nepremičnin z uvedbo novega 
sistema povečali,  se načrtuje, da se v obsegu povečanja prihodkov občin iz tega naslova 
sorazmerno zmanjša delež financiranja občin iz državnega proračuna, kar se bo uredilo s 
spremembami Zakona o financiranju občin. Za izboljšanje kakovosti določanja davčne osnove 
(posplošene tržne vrednosti nepremičnin) pa se bo, na podlagi izkušenj in odzivov lastnikov 
nepremičnin na poskusne izračune tržnih vrednosti njihovih nepremičnin, v letu 2011 pripravilo 
tudi potrebne spremembe in dopolnitve Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. V letu 
2011 bosta poleg tega predvidoma pripravljeni noveli Zakona o davku na motorna vozila in 
Zakona o davku na dediščine in darila, kar sicer ne bo bistveno vplivalo na višino davčnih 
prihodkov iz teh virov. 
 
Glede na javnofinančni okvir in zastavljene cilje finančne konsolidacije se preučujejo še drugi 
ukrepi, pri katerih se poskuša upoštevati ravnotežje med varstvom okolja, energetsko 
učinkovitostjo, socialnim vidikom, fiskalno politiko in zagotavljanjem čim večje konkurenčnosti 
domačega gospodarstva. Tako se poskuša okoljske ukrepe vgraditi tudi v različne davčne 
predpise: s predlogom zakona o davku na nepremičnine se predvideva davčno ugodnejša 
rešitev za energetsko učinkovite stavbe, pregledujejo se obstoječe spodbude, da se izloči tiste, 
ki imajo negativne učinke na druge politike.  
 
Vlada je v 2010 ustanovila medresorsko delovno skupino z nalogo preučitve (možnosti 
povečanja obdavčitve energentov in elektrike, ustreznosti veljavnih oprostitev in olajšav v zvezi 
z obremenitvami energentov in elektrike, ustreznosti višine drugih dajatev za obremenjevanje 
okolja, rešitev za razbremenjevanje obdavčevanja dela, analize stanja glede okoljsko škodljivih 
subvencij) in predlaganja ustreznih ukrepov za izpeljavo t.i. »zelene davčne reforme«. 
 
V letu 2011 je predviden tudi sprejem Zakona o davčnih blagajnah, ki naj bi prispeval k 
pomembnemu zmanjšanju izpada davčnih prihodkov iz naslova DDV in drugih dajatev pri 
zavezancih, ki praviloma poslujejo z gotovino.  
 
Z novelo zakona o davčni službi (ZDS-1, ki je v obravnavi v Državnem zboru) se določene 
naloge, ki jih v skladu z veljavnim ZDS-1 opravljajo davčni uradi, prenašajo v pristojnost 
Generalnega davčnega urada. Predvideva se oblikovanje notranje organizacijske enote 
Generalnega davčnega urada, in sicer Uprave za računovodstvo in finance (v nadaljnjem 
besedilu: URF). URF bo izvajal naloge, ki se s predlogom zakona prenašajo iz pristojnosti 
davčnih uradov v pristojnost Generalnega davčnega urada.  
 
Naloge, ki se zaradi nepovezanih informacijskih sistemov ponavljajo na različnih lokacijah 
(davčnih uradih), se bodo v URF z novim, prenovljenim, informacijskim sistemom izvajale na 
enem mestu, zato ne bo več podvajanja nalog. S centralizacijo računovodskih in finančnih nalog 
bo zagotovljena celovitost knjigovodskih evidenc. S knjigovodskimi evidencami se z vidika 
davčne obravnave zagotavljajo podatki o davčnih obveznostih, plačilih, vračilih in dolgovih 
davčnega zavezanca. Ti podatki so pomembni za izvajanje izterjave, davčnega nadzora, 
načrtovanja in spremljanja javnofinančnih prihodkov in izvajanje proračuna. 
 
Druge pomembne sistemske rešitve se nanašajo na modernizacijo davčnega informacijskega 
sistema in poenostavitev plačevanja obveznih dajatev. Z izvajanjem posodobitve 
informacijskega sistema, za kar naj bi potrebovali tri leta, so pričakovani naslednji rezultati:  
• povečanje davčnih prilivov zaradi učinkovitejše davčne izvršbe; 
• povečanje davčnih prilivov zaradi učinkovitejšega izvajanja davčnega nadzora davčnih 
obračunov pri davčnem organu (t.i. desk audit); 
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• povečanje davčnih prilivov zaradi kvalitetnejšega izbora davčnih zavezancev za 
inšpiciranje z najmodernejšimi računalniškimi orodji kot je »Data Mining«; 
• povečanje davčnih prilivov zaradi zvišanja prostovoljnega plačevanja davkov, učinkovit 
integriran davčni informacijski sistem bo namreč igral močno preventivno vlogo pri obnašanju 
davčnih zavezancev. 
  
Celotni učinki prenove davčnega informacijskega sistema se bodo izkazali šele leta 2014 in 
bodo predvidoma predstavljali približno  3% vseh javnofinančnih prihodkov, ki jih pobira davčna 
uprava. 
 
 
 

7. INSTITUCIONALNI OKVIR JAVNIH FINANC 
 
 
7.1. Zakon o javnih financah 
 
Razlogi za pripravo novega predloga Zakona so predvsem razvoj k ciljem in rezultatom 
usmerjenega proračunskega načrtovanja in financiranja ter zagotavljanje boljših podlag za 
spremljanje javnih financ. Predlog zakona namreč vsebuje nove sheme bilanc sektorja država v 
skladu z metodologijo Mednarodnega denarnega sklada GFS-2001, ki poleg bilančnih shem za 
izkazovanje transakcij države dopolnjuje tudi ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih tokov in 
predpisuje popolne bilance stanja za celoten sektor države. Ob tem se v predlogu Zakona o 
javnih financah še vedno ohranja izkazovanje tokov v bilancah sektorja države po načelu 
denarnega toka. Izkazi bilanc stanja so obvezna sestavina bilančnih prikazov za celoten sektor 
države.  
 
Predlog zakona uvaja nekatere pomembne spremembe, ki se nanašajo na pripravo fiskalnega 
okvirja in državnega proračuna: uzakonja fiskalno pravilo, sprejem srednjeročnega fiskalnega 
okvira kot osnove za pripravo državnega proračuna in krepi vlogo fiskalnega sveta.  
 
V predlogu Zakona fiskalno pravilo določa zgornjo mejo vseh javnofinančnih izdatkov in 
omogoča nadzorovano rast javnofinančnih odhodkov ter posledično srednjeročno doseganje 
uravnoteženega javnofinančnega salda in sicer tako, da: 
- se omejuje bruto dolg in skupni obseg poroštev sektorja država 
- se občine lahko zadolžujejo le do obsega določenega v Zakonu o javnih financah 
- se ZPIZ in ZZZS ne smeta zadolžiti. 
 
Predlog Zakona predvideva predhodno potrditev srednjeročnega fiskalnega okvirja za 
naslednjih pet let, ki ga bo sprejel Državni zbor RS in bo podlaga za pripravo proračuna za 
naslednje proračunsko leto oziroma leto, ki temu sledi.    
 
S predlogom Zakona o javnih financah se želi vlogo Fiskalnega sveta še okrepiti in sicer tudi na 
ta način, da se mu, kot organu, zagotavlja samostojnost. Fiskalni svet mora vsako leto pripraviti 
in objaviti letno poročilo, ki vsebuje oceno javnofinančne politike. Fiskalni svet z letnim 
poročilom seznani vlado in državni zbor.  
 
V delu zakona, ki ureja Fiskalni svet (ustanovljen v letu 2009 na podlagi Zakona o javnih 
financah), so nekoliko spremenjene tudi določbe o imenovanju članov Fiskalnega sveta, prav 
tako je nekoliko spremenjeno tudi financiranje Fiskalnega sveta, čeprav je predsednik 
Fiskalnega sveta že sedaj pristojen za izdajo odredb za plačilo obveznosti Fiskalnega sveta in 
odgovoren za zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarno razpolaganje s proračunskimi 
sredstvi. 
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Predlog zakona mnogo podrobneje kot doslej ureja tudi zadolževanje centralne države in občin 
in izrecno prepoveduje sklepanje pogodb o blagovnih kreditih. Predlog zakona omogoča 
občinam zadolžitev pri enotnem zakladniškem računu in hkrati določa tudi črtanje določb 
zakona, ki urejajo financiranje občin in v delu, ki se nanaša na zadolževanje. 
 
Prav tako predlog zakona o javnih financah vsebuje določbe, ki sankcionirajo kršitelje, zakon pa 
določa tudi prekrškovni organ.       

 
 
7.2. Razvojno načrtovanje 

 
Vlada je v letu 2009 ob pripravi državnih proračunov za leti 2010 in 2011 začela izvajati projekt 
»K ciljem usmerjen proračun«. Ustanovljenih je bilo več delovnih skupin (za različna področja 
proračunske porabe), ki so aktivno sodelovale v procesu priprave državnega proračuna, njihova 
naloga pa je predvsem ovrednotenje posameznih programov, določanje natančnih merljivih 
ciljev in kazalnikov oziroma indikatorjev, s katerimi se bodo merili učinki posameznih 
programov.  
 
V letu 2010 je Vlada RS sprejela novo Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in 
postopkih za pripravo predloga državnega proračuna, ki na novo ureja način razvojnega 
načrtovanja, oblikovanja politik in določitve razvojnih prioritet ter tesnejšo povezavo s pripravo 
programskega proračuna. Uredba je postavila tudi nov okvir za koordinacijo razvojnih politik: 
krovno skupino za razvojno načrtovanje, skupino za fiskalno politiko in delovne skupine za 
posamezne politike. Za zagotovitev sistematičnosti razvojnega načrtovanja bo v letu 2011 
pripravljen poseben Zakon o razvojnem načrtovanju. 
  
Hkrati se razvija sistem, ki bo omogočil sistematično zagotavljali informacij za učinkovito 
odločanje, tako o kratkoročnih kot o dolgoročnih ukrepih in projektih, ter posledično o celotnih 
področjih posameznih politik. Sistem razvojnega načrtovanja omogoča spremljanje in povezavo 
vseh dokumentov razvojnega načrtovanja, hierarhično delitev na strateške in izvedbene 
dokumente in natančno preverjanje doseganja posameznih, hierarhično različno postavljenih 
oziroma določenih ciljev. 
 
Projekt je dolgoročen, zato tudi njegovi polni učinki presegajo pričujoče programsko obdobje.  

 
 
7.3. Fiskalno pravilo 
 
Vlada je v drugi polovici lanskega leta sprejela Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in 
postopkih za pripravo predloga državnega proračuna, v kateri določa fiskalno pravilo. V 
letošnjem letu pa Vlada namerava fiskalno pravilo vključiti tudi v nov Zakon o javnih financah, ki 
je trenutno v pripravi. S fiskalnim pravilom vlada določi zgornjo mejo javnofinančnih odhodkov 
za tekoče leto in naslednja tri leta (prvi dve leti sta fiksni, drugi dve leti sta indikativni), 
najkasneje do konca aprila.. Fiskalno pravilo omogoča nadzorovano rast javnofinančnih 
odhodkov ter posledično srednjeročno doseganje uravnoteženega javnofinančnega salda, ki je 
neodvisen od ciklično pogojenega gibanja javnofinančnih prihodkov.  
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Fiskalno pravilo je opredeljeno kot  
 G t+1 = Gt × (1 + g*) 
pri čemer je g* nominalna rast javnofinančnih odhodkov: 
 g* = gtrend - u×(bt - b*) - v×(ft - f*) 
 
    preventivni     korektivni del  
           del                          
 
gtrend – povprečje treh zadnjih, tekoče in treh napovedanih potencialnih stopenj   rasti BDP (v 
%), 
b*- ciljni delež javnega dolga, 
f* - ciljni delež primarnega primanjkljaja, 
u – hitrost prilagajanja razliki med trenutnim in ciljnim deležem javnega dolga, 
v – hitrost prilagajanja razliki med trenutnim in ciljnim deležem primarnega primanjkljaja. 
 
Fiskalno pravilo je sestavljeno iz preventivnega in korektivnega dela. Preventivni del pravila 
določa, da javnofinančni odhodki naraščajo s trendno rastjo BDP. Če je rast odhodkov 
načrtovana v skladu z rastjo gospodarstva, ni nevarnosti za velike primanjkljaje. Korektivni del 
fiskalnega pravila omogoča dodatno zniževanje rasti odhodkov v času fiskalne konsolidacije 
(preko prilagajanja parametrov u in v na področju posameznih politik). Prav ta fleksibilnost je 
njegova prednost: pot do cilja se lahko kreira s prioritetami fiskalne politike, s čimer je 
omogočena kakovostna konsolidacija. Prav tako je pozitivna lastnost pravila, da deluje 
proticiklično. 
 
Kot navedeno zgoraj, pa predlog novega zakona o javnih financah uvaja javnofinančno pravilo, 
osredotočeno na omejevanje ravni dolga.  
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PRILOGA 1 
 
 

ODPRAVA PRESEŽNEGA PRIMANJKLJAJA 
 
Svet EU je decembra 2009 ugotovil obstoj presežnega primanjkljaja v Sloveniji in podal 
priporočila za njegovo odpravo. V njih poudarja potrebo po tem, da Slovenija na verodostojen in 
trajnosten način zmanjša presežni primanjkljaj pod 3% BDP do leta 2013. Konkretno priporočilo 
Sveta EU priporoča, da Slovenija: 
 
1. v letu 2010 izvede ukrepe za konsolidacijo v skladu z načrtom; 
 
2. v obdobju 2010-2013 zagotovi povprečni letni fiskalni napor v višini ¾% BDP; 
 
3. določi ukrepe za dosego zmanjšanja presežnega primanjkljaja do leta 2013, če to 

omogočajo ciklični pogoji in za hitrejše zmanjševanje primanjkljaja, če se gospodarske ali 
proračunske razmere izkažejo za boljše od sedanjih pričakovanj. 

 
 
1. Ukrepi za konsolidacijo v skladu z načrtom 
 
V skladu s priporočili Sveta EU v okviru postopka presežnega primanjkljaja se je primanjkljaj 
države v letu 2010 znižal na 5,5% BDP in bil tako za celo 0,2 o.t. nižji od prvotno predvidenega 
v predhodni verziji programa stabilnosti. Dodatno znižanje je predvsem posledica dodatnih 
ukrepov za zniževanje odhodkov (poglavje 3), ki jih je Vlada izvedla v okviru rebalansa 
državnega proračuna v višini 0,5% BDP. Učinek znižanja odhodkov na primanjkljaj izražen v 
odstotkih BDP ni v celoti viden zaradi nižjega od pričakovanega BDP ob pripravi programa 
stabilnosti januarja 2010. 

 
 
2. Povprečni letni fiskalni napor 
 
V skladu s predvideno dinamiko zniževanja strukturnega primanjkljaja, se bo ta v obdobju 2009 
– 2013 zniževal povprečno letno za 0,6% BDP, pri čemer je strukturni fiskalni napor razmeroma 
enakomerno porazdeljen po letih (poglavje 3.4 in Tabela 1. v nadaljevanju). 
 
 
3. Ukrepi za zmanjšanje presežnega primanjkljaja do leta 2013 
 
Strategija fiskalne konsolidacije vključuje predvsem ukrepe za zniževanje in racionalizacijo 
javnofinančnih odhodkov: i) ohranjanje nominalnih sredstev za zaposlene v javnem sektorju; ii) 
ohranjanje ravni socialnih transferjev s sočasnimi ukrepi racionalizacije sistema socialnih 
transferjev; iii) ohranjanje višine pokojnin in implementacija sprejete pokojninske reforme v letu 
2013. Ukrepi na področju plač, pokojnin in socialnih transferjev bodo podkrepljeni z ukrepi za 
zmanjševanje odhodkov za vmesno potrošnjo države, racionalizacijo javnih storitev in 
ohranjanje investicij države na visoki ravni, vendar zamenjava načina financiranja v korist 
sredstev iz EU proračuna (poglavje 3.3). Vlada namerava ohraniti raven davčne obremenitve 
skozi programsko obdobje in tako spodbuditi gospodarsko okrevanje, hkrati pa bo 
razbremenjevala zavezance z nižjimi dohodki in sprejela ukrepe za učinkovitejše pobiranje 
odmerjenih dajatev (poglavji 3.2 in 6.2). Osrednja strukturna reforma, ki je že bila sprejeta v 
državnem zboru in jo Vlada izvaja v programskem obdobju, je pokojninska reforma, ki 
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podaljšuje upokojitveno starost, spreminja način valorizacije pokojnin in podaljšuje število let, ki 
so osnova za izračun pokojninske osnove, s čimer se bo zagotovila tudi vzdržnost javnih financ 
(poglavje 5). Ostali ukrepi strukturne narave so podrobneje pojasnjeni v Nacionalnem 
reformnem programu, ki je spremljajoči dokument Programa stabilnosti. 
 
 
Tabela 1.: Fiskalna konsolidacija v obdobju 2010 – 2013 
 

v % BDP 2010 2011 2012 2013 
Prihodki sektorja države 42,5 42,7 42,1 41,8 
Odhodki sektorja države 48,0 48,2 46,0 44,7 
Primanjkljaj sektorja države -5,5 -5,5 -3,9 -2,9 
Strukturni primanjkljaj sektorja države -4,3 -3,8 -3,0 -2,3 
Spremembe strukturnega primanjkljaja  0,4 0,5 0,8 0,7 

Vir: MF RS. 
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