Ministrstvo za finance
Splošno o državnem proračunu

Proračunske klasifikacije
Prikazane so tiste klasifikacije, po katerih je strukturiran proračun. Za razne analize in
spremljanje izvrševanja proračuna se uporabljajo še druge klasifikacije.

1.

INSTITUCIONALNA KLASIFIKACIJA

Institucionalna klasifikacija
Splošna predstavitev

Odgovarja na vprašanja, kdo (katere institucije) porabljajo proračunske
sredstva. S pomočjo te klasifikacije prikazujemo proračunska sredstva po
posameznih uporabnikih proračuna, ki so določeni kot nosilci sredstev za
financiranje programskih vsebin v njihovi pristojnosti. Institucionalna
klasifikacija izkazuje razdelitev po administrativni odgovornosti oz. po PU
kot izvajalcih upravnih nalog, investitorjih skrbnikih ter (so)financerjih.

Primeri uporabe

Ločino tri velike skupine:
−
−
−

Pravna podlaga

2.

Nevladni proračunski uporabniki (Predsednik RS, Državni zbor,
Državni svet,...)
Vladni proračunski uporabniki (Vladne službe, Ministrstva, ...)
Pravosodni proračunski uporabniki (Sodišča, Tožilstva,...)

Zakon o javnih financah in Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih
uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Programska klasifikacija
Splošna predstavitev

Za
povezavo
izdatkov
proračuna
z
razvojnimi
in
vladnimi
politikami/prioritetami je potrebno razvrstiti izdatke proračuna po
posameznih programskih ravneh (npr. programih kot skupinah medsebojno
povezanih aktivnosti, katerih namen je doseganje skupnih ciljev). Takšna
razvrstitev izdatkov pomaga odgovoriti na vprašanje, za kaj se porabljajo
javna sredstva ter zakaj se izvaja posamezen proračunski program.
Programska klasifikacija tako podpira k ciljem in rezultatom usmerjen
proračun. Programska klasifikacija lahko prispeva tudi k izboljšanju
transparentnosti in odgovornosti pri določanju razvojnih prioritet

Primeri uporabe

Politike:
01 Politični sistem
02 Ekonomska in javnofinančna politika
03 Zunanja politika in mednarodno razvojno sodelovanje
04 Splošne javne storitve in skupne administrativne službe
05 Znanost in informacijska družba
06 Lokalna samouprava
07 Obramba in zaščita
08 Notranje zadeve in varnost
09 Pravosodje
10 Trg dela in delovni pogoji
11 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in prehrana
12 Viri energije in energetska učinkovitost
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13 Promet in prometna infrastruktura
14 Podjetništvo in konkurenčnost
15 Varovanje okolja in okoljska infrastruktura
16 Prostorsko planiranje in stanovanjska dejavnost
17 Zdravstveno varstvo
18 Kultura in civilna družba
19 Izobraževanje in šport
20 Socialna varnost
21 Pokojninsko varstvo
22 Servisiranje javnega dolga
23 Intervencijski programi in obveznosti
24 Plačila v evropsko unijo
Pravna podlaga

3.

Zakon o javnih financah, elementi so opredeljeni v Zakonu o izvrševanju
proračuna in potrjeni s vsakokratno vladno potrditvijo proračuna.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Institucionalna klasifikacija
Splošna predstavitev

Ekonomska klasifikacija je podlaga za enotno proračunsko in računovodsko
spremljanje, evidentiranje ter načrtovanje javnofinančnih prihodkov in
odhodkov. Pove nam, kaj se plačuje iz proračuna in je osnova za nadzor
nad viri (plače in prispevki, blago in storitve, investicijski odhodki,…).
Z ekonomsko klasifikacijo se PU pri pripravi proračuna srečamo pri
določanju obsega porabe (npr. obseg porabe za plače in prispevke) ter pri
pripravi Načrta razvojnih programov, ko razmejujemo projekte/ukrepe ter
načrtujemo izdatke (tj. ocena stroškov preko konta v proračunski vrstici)
potrebne za izvedbo projekta/ukrepa.

Primeri uporabe

A. Bilanca prihodkov in odhodkov:
70 Davčni prihodki
71 Nedavčni prihodki
72 Kapitalski prihodki
73 Prejete donacije
74 Transferni prihodki
78 Prejeta sredstva iz Evropske unije
40 Tekoči odhodki
41 Tekoči transferi
42 Investicijski odhodki
43 Investicijski transferi
45 Plačila sredstev v proračun Evropske unije
B. Bilanca finančnih terjatev in naložb:
75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
C. Račun financiranja:
50 Zadolževanje
55 Odplačila dolg

Pravna podlaga
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Zakon o javnih financah in Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

