
Javne finance v luči Covid-19 

 

Za boj proti epidemiji Covid-19 smo namenili 5.3% 

slovenskega BDP, kar nas postavlja v sam evropski in 

svetovni vrh.   

 

Proračunski ukrepi, povezani s pandemijo (v % BDP) 

 

 

 

Vir: Ocene Evropske komisije, kot izhajajo iz ocen Osnutkov proračunskih načrtov 2021 

Odziv na zdravstveno krizo 

 

- ukrepi na gospodarskem področju: 

 

 

 

 

 

 



 

- ukrepi na področju socialne varnosti: 

 

 

Doslej smo pomagali več kot 300.000 upokojencem, skoraj 54.000 študentom in nekaj manj 

kot 30.000 družinam s tremi ali več otroki ter 51.500 samozaposlenim v prvem valu in 33.700 

samozaposlenim v drugem valu epidemije. Nadomestilo za čakanje na delo je bilo že izplačano 

za dobrih 200.000 oseb, nadomestilo za skrajšan delovni čas pa za 33.000 oseb. 

 

Ohranili smo stabilen finančni sistem 

Slovenija je učinkovita pri izvajanju ukrepov, kar potrjujejo tudi napovedi o rasti BDP za leti 

2021 in 2022. Zaradi učinkovitosti bo t. i. »odboj« po krizi hitrejši, kar pomeni, da bo Slovenija 

imela v primerjavi z drugimi državami članicami Evropske unije (EU) hitrejšo in višjo 

gospodarsko rast. Pred-krizno raven gospodarske aktivnosti načrtujemo pred drugo polovico 

leta 2022. 

Ocene bonitetnih agencij nas uvrščajo med najbolj zanesljive države za investitorje.  

Primerjava gospodarske rasti po različnih napovedih za Slovenijo, EU in območje evra. 

SLOVENIJA EBRD, 

september 

2020 

BS, 
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UMAR ZN, 
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2020 

IMF, 

oktober 2020 

EK, 

november 

2020 
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2020 

Leto 20 21 20 21 22 20 21 22 20 21 22 20 21 22 20 21 22 
BDP -7.5 3.5 -

7.6 

3.1 4.5 -

6.6 

4.3 4.4 -

6.7 

5.2 3.4 -

7.1 

5.1 3.8 -

7.5 

3.4 3.5 

 

EU OECD, november 

2020 

ECB, december 

2020 

EK, november 2020 IMF, oktober 2020 



Leto 20 21 22 20 21 22 20 21 22 20 21 22 
BDP /     / / / -7.4  4.1 3.0 -7.6 5.0 3.3 

 

Evro območje OECD, november 

2020 

ECB, december 

2020 

EK, november 2020 IMF, oktober 

2020 

Leto 20 21 22 20 21 22 20 21 22 20 21 22 

BDP -7.5 3.6 3.3 -7.3 3.9 4.2 -7.8  4.2 3.0 -8.3 5.2 3.1 

Legenda: UMAR ZN - UMAR zimska napoved, BS - Banka Slovenije, EK – Evropska Komisija, EBRD – 
Evropska banka za obnovo in razvoj, IMF – Mednarodni denarni sklad, ECB – Evropska centralna 
banka, OECD – Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 

 

Preprečili smo enormno brezposelnost  

Zaradi ukrepov se ohranja nizka stopnja brezposelnosti, precej pod povprečjem EU in območja 

evra.   

 

Vir: Ocene Evropske komisije 



Znižali bomo proračunski primanjkljaj  

 2020 2021 2022 

odhodki  13.39  13.47 12.60 

prihodki 9.19  10.72 11.01 

primanjkljaj 4.20  2.75 1.59 

*v milijardah evrov 

 

Zmanjšali bomo javni dolg v % BDP 

 2020 2021 2022 

dolg sektorja država  82.0 80.9 79.3 

 

 

Likvidnostni položaj bančnega sistema ostaja dober 

Krčenje gospodarske 

aktivnosti močno blažijo 

spodbujevalni ukrepi 

ekonomskih politik, ki imajo 

veliko vlogo tudi pri 

ohranjanju stabilnih razmer na 

trgu dela. 

 

 

 

 

 

 

Kaj o nas pravijo bonitetne agencije? 

•Odziv vlade na 

Covid-19 je odločen in 

učinkovit. 

•Slovenija v 

epidemiološko krizo 

vstopa z močno 

fiskalno in 

zunanjetrgovinsko 

pozicijo in kapitalsko 

močnim bančnim 

sistemom.  



•Z aktivnim upravljanjem dolga v preteklih letih in z nizkimi stroški tekočega refinanciranja 

zapadlih glavnic se je znižalo breme javnega dolga za javne finance. 

Agencija Bonitetna ocena Obeti 

S&P AA- stabilni 

Fitch A stabilni 

Moody's A3 stabilni 

DBRS AH stabilni 

 

Pripravili smo tudi: 

Proračunske dokumente za leti 2021 in 2022 

V primerjavi z realizacijo v letu 2019 spremembe proračuna za leto 2021 prinašajo povečanje 

sredstev na številnih področjih. Konkretno: 346 milijonov več za zdravje, 71 milijonov več za 

kmetijstvo, za gospodarstvo 198 milijonov več in za kulturo 65 milijonov več. 

 

Zakon o davku na motorna vozila  

Obdavčitev odvisna od onesnaževanja 

okolja, odpravlja se dodatni (luksuzni) 

davek na motorna vozila, za električna 

vozila in druga vozila brez izpustov se 

davek ne bo plačeval. Povprečni davek za 

nova vozila po veljavnem zakonu 

znižujemo s 460 na 160 evrov. 

 

Vir: Artinun/stock.adobe.com 


