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1 Pregled javnofinančnih gibanj 1/2020 

Ministrstvo za finance 

 

 

1. Konsolidirana globalna bilanca javnega financiranja 
 

Prihodki in odhodki konsolidirane globalne bilance javnega financiranja1), december 2019 (predh.) 

V mio EUR 2018 December    
2019   

(predh.) 

Jan.-Dec. 
2019  

(predh.) 

Jan.-Dec. 2019 (predh.)/        
Jan.-Dec. 2018                
(medl. st. rasti v %) 

I. SKUPAJ PRIHODKI 18.593,6 1.814,3 19.230,8 3,4 

Davčni prihodki 16.225,3 1.521,5 17.178,5 5,9 

Nedavčni prihodki 1.350,6 82,6 1.113,6 -17,5 

Ostali prihodki 1.017,7 210,2 938,7 -7,8 

II. SKUPAJ ODHODKI 18.068,0 1.896,2 18.966,6 5,0 

Tekoči odhodki 7.966,5 754,8 8.227,3 3,3 

Plače in prispevki delodajalcev za soc. varnost 4.167,9 376,9 4.465,1 7,1 

Izdatki za blago in storitve 2.633,7 302,2 2.733,0 3,8 

Plačila domačih in tujih obresti 867,9 13,3 791,4 -8,8 

Rezerve 296,9 62,5 237,7 -19,9 

Tekoči transferi 8.236,6 754,7 8.702,9 5,7 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom 6.925,8 603,8 7.323,3 5,7 

v tem: Pokojnine 4.471,7 393,6 4.641,2 3,8 

Subvencije 443,9 56,8 467,8 5,4 

Ostali tekoči transferi 866,9 94,1 911,8 5,2 

Investicijski odhodki in investicijski transferi 1.431,5 363,3 1.526,7 6,6 

Plačila sredstev v proračun EU 433,4 23,4 509,7 17,6 

III. SALDO (I.-II.) 525,6 -81,9 264,2  – 

Opomba: 1) V konsolidirani globalni bilanci javnega financiranja so zajeti konsolidirani tokovi štirih blagajn javnega financiranja: 
državnega proračuna, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (ZZZS) ter proračuni občin. Podatki konsolidirane globalne bilance javnega financiranja so prikazani v skladu z 
metodologijo GFS 1986 (po denarnem toku), kjer so izločeni vsi transferni tokovi omenjenih štirih blagajn javnih financ.  
Vir: ZPIZ, ZZZS, konsolidirana realizacija proračunov občin in lastni izračuni MF. 

 

 Konsolidirani prihodki 
 
Prihodki konsolidirane globalne bilance javnega 

financiranja so v letu 2019 po predhodnih podatkih 

znašali 19.230,8 milijona evrov in so bili glede na leto 

2018 višji za 3,4 %. Davčni prihodki so se zvišali za 

5,9 % in so znašali 17.178,5 milijona evrov. Višji skupni 

davčni prihodki so v največji meri posledica povišanja 

prihodkov iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb, 

kot tudi višjih prihodkov iz naslova davka na dodano 

vrednost in dohodnine. Višji globalni prihodki so 

posledica ugodne in široko osnovane gospodarske 

aktivnosti v letu 2019. Nedavčni prihodki so se v letu 

2019 znižali za 17,5 % na 1.113,6 milijona evrov, kar je 

v največji meri posledica visokih prihodkov iz naslova 

dobičkov  podjetij  v  lasti  države  v  letu  2018.  Skupni 

 

 

ostali prihodki so se znižali za 7,8 % in so znašali 938,7 

milijona evrov, kar je predvsem posledica nižjih 

prihodkov iz naslova sredstev EU.  
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 Konsolidirani odhodki 

 
Skupni konsolidirani odhodki javnega financiranja so v 

letu 2019 po predhodnih podatkih znašali 18.966,6 

milijona evrov in so se glede na leto 2018 zvišali za 

5 %. Odhodki, namenjeni za plače in prispevke, so bili 

višji za 7,1 % in so znašali 4.465,1 milijona evrov, kar je 

predvsem posledica izvajanja dogovora o ukrepih na 

področju stroškov dela. Izdatki za blago in storitve so 

znašali 2.733 milijonov evrov ter so bili za 3,8 % višji 

kot v letu 2018. Tekoči transferi so bili v tem času višji 

za 5,7 %, od tega so se transferi posameznikom in 

gospodinjstvom zvišali za 5,7 % in so znašali 7.323,3 

milijona evrov. Subvencije so se zvišale za 5,4 % na 

467,8 milijona evrov, ostali tekoči transferi pa so se 

zvišali za 5,2 % in so znašali 911,8 milijona evrov. 

Odhodki iz naslova investicijskih odhodkov in 

investicijskih transferov skupaj pa so v letu 2019 narasli 

na 1.526,7 milijona evrov, kar je za 6,6 % več kot leta 

2018, predvsem na račun povišanja investicijskih 

odhodkov centralne ravni države.  
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2. Državni proračun 

 
Prihodki, odhodki in saldo državnega proračuna, december 2019 (predh.) 

V mio EUR 2018 December    
2019  

(predh.) 

Jan.-Dec. 
2019      

(predh.) 

Jan.-Dec. 2019 (predh.)/ 
Jan.-Dec. 2018                   
(medl. st. rasti v %) 

I. SKUPAJ PRIHODKI 10.000,6 962,9 10.136,3 1,4 

Davčni prihodki 8.247,8 748,0 8.678,3 5,2 

Davki na dohodek in dobiček 2.129,3 274,2 2.413,5 13,3 

Dohodnina 1.280,2 194,7 1.391,0 8,7 

Davek od dohodkov pravnih oseb 845,7 79,8 997,1 17,9 

Drugi davki na dohodek in dobiček 3,3 -0,3 25,4 668,7 

Prispevki za socialno varnost 71,0 7,2 76,2 7,3 

Davki na plačilno listo in delovno silo 21,6 2,5 23,2 7,2 

Davki na premoženje 0,5 0,0 0,4 -18,9 

Domači davki na blago in storitve 5.935,1 462,6 6.066,3 2,2 

v tem: Davek na dodano vrednost (DDV) 3.756,8 293,4 3.871,5 3,1 

                   Trošarine 1.559,8 117,1 1.543,3 -1,1 

Davki na mednarodno trgovino in transakcije 89,8 6,8 98,6 9,8 

Drugi davki in prispevki 0,4 -5,3 0,1 -87,6 

Nedavčni prihodki 866,7 15,9 635,9 -26,6 

Kapitalski prihodki 83,6 7,5 81,6 -2,4 

Prejete donacije 7,4 0,3 12,9 74,1 

Transferni prihodki 0,8 0,1 0,9 7,1 

Prejeta sredstva iz EU 794,2 191,1 726,7 -8,5 

II. SKUPAJ ODHODKI 9.463,4 1.043,1 9.911,7 4,7 

Tekoči odhodki 3.136,8 282,2 3.131,2 -0,2 

Plače in prispevki delodajalcev za soc. varnost 1.226,5 111,3 1.335,3 8,9 

Izdatki za blago in storitve 784,5 115,3 811,8 3,5 

Plačila domačih in tujih obresti 860,6 12,7 784,9 -8,8 

Rezerve 265,2 42,8 199,2 -24,9 

Tekoči transferi 5.071,6 484,3 5.332,7 5,1 

Subvencije 395,6 46,1 413,2 4,4 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.303,7 126,5 1.453,2 11,5 

Drugi tekoči domači transferi 3.225,9 287,8 3.318,0 2,9 

Tekoči transferi občinam 22,7 3,5 39,7 74,7 

Tekoči transferi v sklade soc. zavarovanja 1.144,8 52,2 1.078,7 -5,8 

Tekoči transferi v javne zavode 1.917,5 214,8 2.042,1 6,5 

 v tem: za plače, prispevke in PKDPZ zaposlenim 1.632,8 167,3 1.737,7 6,4 

Ostali drugi tekoči domači transferi 140,8 17,4 157,5 11,8 

Ostali tekoči transferi 146,3 24,0 148,3 1,4 

Investicijski odhodki in investicijski transferi 821,5 253,2 938,0 14,2 

Plačila sredstev v proračun EU 433,4 23,4 509,7 17,6 

III. SALDO (I.-II.) 537,2 -80,2 224,6  – 

Vir: Ministrstvo za finance  
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1 270,6–milijonski priliv dividend NLB in 207,6–milijonsko povračilo zadržanih EU sredstev iz naslova pretekle finančne perspektive 2007–
2013 v letu 2018. 

 

 Prihodki državnega proračuna 
 
V letu 2019 so prihodki državnega proračuna po 

predhodni realizaciji znašali 10.136,3 milijona evrov in 

so bili od realizacije v letu 2018 višji za 135,7 milijona 

evrov oziroma za 1,4 %. V primerjavi z načrtovanimi 

prihodki v rebalansu proračunu za leto 2019 to pomeni 

97,9-odstotno realizacijo. Nekoliko umirjena rast 

prihodkov v letu 2019, v primerjavi z rastjo prihodkov v 

2018, je med drugim posledica negativne medletne 

rasti nedavčnih prihodkov (- 26,6 %) in nižjih prejetih 

sredstev iz EU (- 8,5 %), predvsem na račun dveh 

enkratnih prilivov v proračun v letu 20181, ki nista 

odražala trajno pozitivnega javnofinančnega stanja. 

Prav tako je v okviru rasti davčnih prihodkov na 

relativno nižjo rast prihodkov v letu 2019 med drugim 

vplivala tudi sprememba davčne zakonodaje pri 

obdavčitvi regresa.  

 

 Davčni prihodki 
 
Prilivi iz naslova davčnih prihodkov so v letu 2019 po 

predhodnih podatkih skupaj dosegli 8.678,3 milijona 

evrov in so za 5,2 % višji kot v letu 2018. Dohodnina, ki 

pripada državnemu proračunu, je znašala 1.391 

milijonov evrov in je bila od realizacije v letu 2018 višja 

za 8,7 %. Akontacija dohodnine od dohodka iz 

zaposlitve predstavlja največji delež v celotni dohodnini 

in je v največji meri odvisna od gibanja mase plač. V 

letu 2019 bi bila rast prihodkov iz naslova dohodnine še 

nekoliko višja, v kolikor ne bi prišlo do sprememb 

dohodninske zakonodaje. Država je namreč na podlagi 

sprejetih zakonskih sprememb (zakona o dohodnini ter 

zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju) 

razbremenila obdavčitev regresa za letni dopust do 

višine 100 % povprečne mesečne plače v Sloveniji. 

 
Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO) je znašal 

997,1 milijona evrov in je bil višji za 17,9 % oziroma za 

151,4 milijona evrov glede na leto 2018. Tolikšno rast 

prihodkov od DDPO v primerjavi z letom 2018 

pripisujemo višje obračunanim akontacijam in višjemu 

aprilskemu poračunu, kar je posledica boljšega 

poslovanja podjetij v 2018 in odmerjene akontacije tega 

davka za leto 2019. 

 

Davek na dodano vrednost (DDV) je v opazovanem 

obdobju znašal 3.871,5 milijona evrov in je bil višji za 

3,1 %. Rast in dinamika gibanja DDV sta v največji meri 

 
 

odvisni od gibanja in rasti zasebne ter državne 

potrošnje. Prihodki iz naslova pobranih trošarin so v letu 

2019 znašali 1.543,3 milijona evrov in so bili za 1,1 % 

nižji od realiziranih v letu 2018. Trošarine od energentov 

so se znižale za 0,8 %, kar je delno posledica vladne 

uredbe, ki je maja 2018 znižala višino trošarin na 

energente. Izpad iz naslova nižjih trošarin smo delno 

pokrili z rastjo prodanih količin energentov. Realizacija 

trošarin od tobaka in tobačnih izdelkov je po predhodnih 

podatkih v letu 2019 znašala 416,5 milijona evrov, kar je 

za 1,8 % manj kot v letu 2018, medtem ko je realizacija 

prihodkov od trošarin od alkohola in alkoholnih pijač 

znašala  117,7 milijona evrov, kar pomeni 0,7 % manj 

kot v letu prej. 

 

 Odhodki državnega proračuna 
 

Odhodki državnega proračuna, realizirani od januarja 

do konca decembra 2019, so na podlagi predhodnih 

podatkov znašali 9.911,7 milijona evrov in so bili od 

lanskoletne realizacije višji za 448,3 milijona evrov 

oziroma za 4,7 %. Tolikšna rast odhodkov v letošnjem 

letu je povezana predvsem z spremembami na trgu 

dela  (sprejet dogovor o zvišanju plač in napredovanj 

ter nadaljnja rast zaposlenosti) ter ukrepi v okviru 

transferov posameznikom in gospodinjstvom.  

 
Med tekočimi odhodki, ki so s 3.131,2 milijona evrov 

predstavljali 31,6 % celotnih odhodkov in so bili za 

0,2 % nižji v primerjavi z letom 2018, so se obveznosti 

za plačilo plač in prispevkov povišale za 8,9 % oziroma 

za 108,8 milijona evrov na 1.335,3 milijona evrov. To 

povišanje je v primerjavi z letom prej v večji meri 

posledica napredovanj ter dogovora o plačah in drugih 

stroških dela v javnem sektorju. 

 
Za 27,3 milijona evrov ali 3,5 % so bili višji izdatki za 

blago in storitve, ki so v letu 2019 skupaj znašali 811,8 

milijona evrov. To je bila v večji meri posledica višjih 

izdatkov, namenjenih modernizaciji enot Slovenske 

vojske ter vzdrževanju železniške in cestne 

infrastrukture. 

 

Izdatki za poplačilo domačih in tujih obresti so v letu 

2019 po predhodnih podatkih znašali 784,9 milijona 

evrov in so bili za 8,8 % ali 75,7 milijona evrov nižji kot 

v letu 2018. Nižji izdatki iz tega naslova so odsev 

aktivnega upravljanja javnega dolga v letu 2019. 



 

 

5 Pregled javnofinančnih gibanj 1/2020 

Ministrstvo za finance 

V okviru tekočih transferov, ki so predstavljali 53,8 % 

celotnih odhodkov, je bilo za transfere posameznikom 

in gospodinjstvom v letu 2019 po predhodnih podatkih 

namenjenih 1.453,2 milijona evrov oziroma 11,5 % ali 

149,5 milijona evrov več kot leto prej. Med temi so se 

za 7,4 % ali 39,6 milijona evrov na 571 milijonov evrov  

povečali družinski prejemki in starševska nadomestila 

ter za 32,8 % ali 100,1 milijona evrov na 405,3 milijona 

evrov transferi za zagotavljanje socialne varnosti. V 

okviru teh, so bili izdatki za denarno socialno pomoč 

višji za 41,6 milijona evrov ali 18,2 % in so skupaj 

znašali 270,6 milijona evrov. Na večjo realizacijo 

transferov za zagotavljanje socialne varnosti v letu 

2019 glede na leto 2018 je vplivalo izvajanje novih 

zakonov z začetkom veljavnosti 1. januar 2019, in sicer 

Zakona o socialnem vključevanju invalidov in Zakona o 

osebni asistenci. Prvi nadomešča Zakon o družbenem 

varstvu duševno in telesno prizadetih in povišuje višino 

nadomestila za invalidnost, druga pa na novo ureja 

področje osebne asistence.  

 

Drugi tekoči domači transferi so bili višji za 2,9 % ali 

92,1 milijona evrov in so skupaj znašali 3.318 milijonov 

evrov. Transferi javnim zavodom so znašali 2.042,1 

milijona evrov, kar je 124,6 milijona evrov ali 6,5 % več 

kot v enakem obdobju 2018. Največji porast 

pripisujemo višjim obveznostim iz naslova stroškov 

dela, kar je med drugim posledica rednega 

napredovanja javnih uslužbencev in ostalih ukrepov v 

okviru dogovora s sindikati javnega sektorja. Največji 

delež je bil izplačan javnim zavodom s področja 

izobraževanja, znanosti in športa.  V okviru drugih 

tekočih domačih transferov so bili za 17 milijonov evrov 

višji tudi tekoči transferi občinam na račun finančne 

izravnave. Ta je bila potrebna zaradi zvišanja višine 

povprečnine za leto 2019 (zvišanje na 573,5 evra) na 

podlagi dogovora med vlado in občinami. Zaradi višje 

priznane povprečnine razpoložljiva dohodnina kot 

finančni vir občin ne zadošča za pokritje obveznosti. V 

sklade socialne varnosti je državni proračun prispeval 

1.078,7 milijona evrov, kar pomeni za 66,1 milijona 

evrov ali 5,8 % manj kot v letu 2018. Obveznost 

državnega proračuna do ZPIZ je bila v letu 2019 nižja 

za 88,7 milijona evrov, ker je odvisna od razlike med 

prihodki zavoda iz prispevkov in iz drugih virov ter 

odhodki zavoda. V letu 2019 so tako na nižjo obveznost 

države do ZPIZ vplivale predvsem ugodne razmere na 

trgu dela in s tem višji priliv prispevkov za socialno 

varnost v ZPIZ blagajno. Hkrati pa je bilo v letu 2019    

v zdravstveno blagajno, v namene za plačevanje 

pripravništva zdravstvenih  delavcev  in  sodelavcev  ter 

specializacije, v okviru tekočih domačih transferov, 

izplačanih za 30 milijonov evrov več sredstev kot v letu 

2018. 

 

V letu 2019 so bila glede na leto 2018 za 116,5 

milijona evrov oziroma za 14,2 % višja izplačila 

investicijskih odhodkov in transferov, ki so po 

predhodnih podatkih skupaj znašala 938 milijonov 

evrov. Največji delež teh izdatkov je bil namenjen 

nakupu in gradnji osnovnih sredstev, saj so ti glede na 

primerljivo obdobje lani višji za 17 % ali 82,2 milijona 

evrov. Najvišjo rast beležimo na področju prometa in 

prometne infrastrukture (glavnina sredstev za 

železniški in cestni promet ter infrastrukturo). Ključni 

razlog za to je pospešeno izvajanje projektov – tako 

tistih, ki so sofinancirani s sredstvi EU, kot tudi ostalih. 

 

Vplačila v proračun EU so v letu 2019 znašala 509,7 

milijona evrov in so glede na leto prej višja za 17,6 % 

ali 76,3 milijona evrov. Glavnina povišanja teh izdatkov 

se nanaša na plačila sredstev v proračun EU iz 

naslova bruto nacionalnega dohodka (BND), ki so 

glede na enako obdobje 2018 višja za 59,7 milijona 

evrov oziroma za 21,8 %. Slovenija je v proračunskem 

letu 2019 izvedla tudi vplačilo v proračun EU iz 

naslova sprejete dopolnitve proračuna EU za leto 

2018. Ta dopolnitev je pomenila vplačilo v proračun 

EU v višini dodatnih 25,6 milijona evrov. 

 
 

 Državni proračun ob koncu leta 2019 s 
presežkom 

 

Državni proračun je v letu 2019 po predhodnih 

podatkih zabeležil 224,6 milijona evrov presežka 

oziroma 0,5 % BDP, medtem ko je ta v enakem 

obdobju lani znašal 537,2 milijona evrov oziroma 

1,1 % BDP. Tolikšen presežek v letu 2018, po 

denarnem toku, je bil predvsem na račun dveh 

enkratnih dogodkov, in sicer: 270,6–milijonskega 

priliva dividende NLB (ki je vključeval tudi dobičke iz 

preteklih let) in 207,6–milijonskega povračila zadržanih 

EU sredstev iz naslova pretekle finančne perspektive 

2007–2013. Ob izključitvi teh dveh enkratnih dogodkov 

oziroma prilivov (ki nista pomenila trajnega pozitivnega 

javnofinančnega stanja) je razlika v proračunskem 

presežku letos, v primerjavi z lani, bistveno manjša. 
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3. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 

 

Prihodki in odhodki ZPIZ, december 2019 (predh.) 

V mio EUR 2018 December    
2019  

(predh.) 

Jan.-Dec. 
2019       

(predh.) 

Jan.-Dec. 2019 (predh.)/          
Jan.-Dec. 2018         
(medl. st. rasti v %) 

I. SKUPAJ PRIHODKI 5.295,2 456,0 5.510,5 4,1 

Davčni prihodki (tj. Prispevki za soc. varnost in drugi) 4.165,9 423,6 4.465,4 7,2 

Nedavčni prihodki 27,0 0,7 27,6 2,0 

Transferni prihodki 1.102,0 31,7 1.017,1 -7,7 

v tem: Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.050,1 31,5 965,0 -8,1 

Ostali prihodki 0,2 0,0 0,4 89,4 

II. SKUPAJ ODHODKI 5.295,2 457,6 5.510,5 4,1 

Tekoči transferi 5.257,8 451,7 5.468,0 4,0 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.857,7 416,5 5.052,7 4,0 

Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 238,0 10,0 258,3 8,5 

Pokojnine 4.471,7 393,6 4.641,2 3,8 

Nadomestila plač 148,0 12,9 153,2 3,5 

Drugi tekoči domači transferi  
(v sklade soc. zavarovanja) 

398,5 35,0 413,6 3,8 

Ostali tekoči transferi 1,6 0,1 1,6 6,1 

Ostali odhodki 37,4 6,0 42,5 13,6 

III. SALDO (I.-II.) 0,0 -1,6 0,0  – 

Vir: Bilančni podatki ZPIZ 

 

 

 Prihodki ZPIZ 
 
Skupni prihodki blagajne ZPIZ so po predhodnih 

podatkih v letu 2019 znašali 5.510,5 milijona evrov in 

so bili za 4,1 % višji kot v letu 2018. Davčni prihodki 

oziroma prispevki za socialno varnost so se v letu 2019 

zvišali za 7,2 % glede na leto 2018 in so znašali 

4.465,4 milijona evrov, kar je posledica nadaljevanja 

ugodnih razmer na trgu dela. Zaradi višjih prispevkov 

za socialno varnost so se transferni prihodki, ki 

zajemajo predvsem transfer iz državnega proračuna v 

pokojninsko blagajno, znižali za 7,7 % in so znašali 

1.017,1 milijona evrov.  

  

 Odhodki ZPIZ 
 
Skupni odhodki v blagajni ZPIZ so po predhodnih 

podatkih v letu 2019 znašali 5.510,5 milijona evrov in 

so bili glede na leto 2018 višji za 4,1 %. Masa sredstev 

za pokojnine, ki predstavlja največji delež odhodkov iz 

pokojninske blagajne, je v tem obdobju znašala 4.641,2 

milijona evrov in je bila glede na leto 2018 višja za 

3,8 %. To je predvsem posledica povišanja števila 

prejemnikov pokojnin, ki se je v letu 2019 glede na leto 

2018 zvišalo za 0,5 %, pokojnine pa so se v letu 2019 

usklajevale dvakrat, v skupni višini 2,8 %. Transferi za 

zagotavljanje socialne varnosti so se zvišali za 8,5 % in 

so znašali 258,3 milijona evrov, nadomestila plač pa za 

3,5 % na 153,2 milijona evrov. Prav tako so se zvišali 

drugi domači transferi, ki predstavljajo transfer v ZZZS. 

Ta je v letu 2019 znašal 413,6 milijona evrov in je bil za 

3,8 % višji kot v letu 2018. 
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4. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

 
Prihodki in odhodki ZZZS, december 2019 (predh.) 

V mio EUR 2018 December       
2019       

(predh.) 

Jan.-Dec. 
2019     

(predh.) 

Jan.-Dec. 2019 (predh.)/      
Jan.-Dec. 2018        
(medl. st. rasti v %) 

I. SKUPAJ PRIHODKI 2.890,5 298,2 3.103,5 7,4 

Davčni prihodki (tj. Prispevki za soc. varnost in drugi) 2.311,7 235,3 2.478,2 7,2 

Nedavčni prihodki 59,5 4,5 68,4 15,0 

Transferni prihodki 519,1 58,0 556,3 7,2 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna 98,9 21,0 118,2 19,5 

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 17,7 1,5 19,0 7,5 

Prejeta sredstva iz skladov soc. zavarovanja 402,6 35,5 419,1 4,1 

Ostali prihodki 0,2 0,4 0,6 263,2 

II. SKUPAJ ODHODKI 2.858,5 210,6 3.052,9 6,8 

Tekoči transferi 2.803,8 187,1 2.989,6 6,6 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom 353,8 22,9 389,3 10,0 

v tem: Boleznine1) 344,3 21,9 377,8 9,7 

Drugi tekoči domači transferi 2.414,9 163,5 2.559,8 6,0 

Tekoči transferi v javne zavode 2.036,0 135,4 2.159,4 6,1 

Sredstva za delovanje javnih ZZ                                                                            
(plače, prispevki in izdatki za blago in storitve) 

1.710,8 115,2 1.828,3 6,9 

- osnovno zdravstveno varstvo 340,7 22,6 371,8 9,1 

- spec. amb. in bolnišnično zdravljenje 1.189,3 74,6 1.271,8 6,9 

- dejavnost socialnih zavodov 98,0 9,7 106,7 8,8 

- dejavnost obvezne socialne varnosti 82,7 8,3 78,1 -5,6 

Sredstva za zdravila in delo lekarn 265,7 16,4 269,4 1,4 

Sredstva za medicinsko tehnične  
pripomočke 

18,8 1,1 19,0 0,8 

Sredstva za transfuzijo krvi, cepiva  
in sanitetni material 

9,4 0,1 7,9 -16,3 

Ostali tekoči transferi v javne zavode 31,3 2,7 34,7 10,9 

Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, 
ki niso posredni proračunski uporabniki 

375,3 27,9 396,7 5,7 

Ostali drugi tekoči domači transferi 3,6 0,3 3,8 5,5 

Ostali tekoči transferi 35,1 0,7 40,5 15,4 

Ostali odhodki 54,8 23,5 63,3 15,6 

III. SALDO (I.-II.) 32,0 87,6 50,6  – 

Opomba: 1) Boleznine nad 30 dni, izplačane iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in druge boleznine. 
Vir: Bilančni podatki ZZZS 
 

 Prihodki ZZZS 
 

Skupni prihodki ZZZS so v letu 2019 po predhodnih 

podatkih znašali 3.103,5 milijona evrov in so bili za 213 

milijonov evrov oziroma za 7,4 % višji kot v letu 2018. 

Davčni in transferni prihodki so bili v tem obdobju višji 

za 7,2 % glede na realizacijo v letu 2018. Prihodki so 

bili višji od načrtovanih predvsem zaradi prispevkov, 

večjih prejetih sredstev v povezavi z dogovori med 

ZZZS  in  farmacevtskimi  družbami o  ceni  in  povračilu 

stroškov za zdravila, prihodkov po mednarodnih 

sporazumih in transferjev iz državnega proračuna. 

Transferji iz državnega proračuna so se povečali zaradi 

dodatnih 10 milijonov evrov za že izplačana sredstva za 

plače in nadomestila plače pripravnikov in 

specializantov po Zakonu o zdravniški službi. Prihodki 

so bili v letu 2019 višji od odhodkov za 50,6 milijona 

evrov. 
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 Odhodki ZZZS 
 

Skupni odhodki, realizirani od januarja do konca 

decembra 2019, so na podlagi predhodnih podatkov 

znašali 3.052,9 milijona evrov in bili za 6,8 % oziroma 

za 194,4 milijona evrov višji kot v letu 2018. Odhodki so 

v največji meri porasli na račun zdravstvenih storitev. 

Sledijo odhodki za boleznine, ki so se povečali glede na 

leto 2018 za 9,7 %, na kar so vplivale ugodne razmere 

na trgu dela, podaljševanje delovne dobe, rast plač in 

drugi delovni, socialni in ekonomski  dejavniki. Tekoči 

transferi v javne zavode za zdravstvene storitve in 

ostalo zdravstveno dejavnost so se zaradi boljšega 

vrednotenja (skladno z rastjo plač, ki je eden od 

kalkulativnih elementov cene) in povečanega obsega 

programov povečali za 6,1 % na 2.159,4 milijona evrov 

glede na leto 2018, tekoča plačila drugim izvajalcem 

javnih služb pa so znašala 396,7 milijona evrov in so 

bila višja za 5,7 %. Neporavnane zapadle obveznosti 

do javnih zdravstvenih zavodov iz leta 2019 v višini 63 

milijonov evrov je prenesenih v leto 2020. 
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5. Občine 

 
Prihodki in odhodki proračunov občin, december 2019 (predh.) 

V mio EUR 2018 December       
2019  

(predh.) 

Jan.-Dec. 
2019            

(predh.) 

Jan.-Dec. 2019 (predh.)/         
Jan.-Dec. 2018                 
(medl. st. rasti v %) 

I. SKUPAJ PRIHODKI 2.154,4 265,2 2.231,6 3,6 

Davčni prihodki 1.499,9 114,5 1556,6 3,8 

Davek na dohodek in dobiček (tj. Dohodnina) 1.167,1 94,8 1200,5 2,9 

Davki na premoženje  277,4 15,2 295,7 6,6 

Domači davki na blago in storitve 54,1 4,0 60,4 11,6 

Drugi davki 1,2 0,5 -0,1 -106,5 

Nedavčni prihodki 397,4 61,5 381,7 -3,9 

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 227,0 36,9 234,3 3,2 

Ostali nedavčni prihodki 170,4 24,6 147,4 -13,5 

Transferni prihodki 180,6 80,7 234,2 29,7 

v tem: Prejeta sredstva iz državnega proračuna 100,3 50,6 138,0 37,6 

Ostali prihodki 76,6 8,5 59,1 -22,8 

II. SKUPAJ ODHODKI 2.198,0 352,9 2.242,6 2,0 

Tekoči odhodki 543,7 67,8 534,8 -1,6 

Plače in prispevki delodajalcev za soc. varnost 153,8 13,8 162,6 5,7 

Izdatki za blago in storitve  361,4 50,6 343,8 -4,9 

Ostali tekoči odhodki 28,4 3,4 28,3 -0,5 

Tekoči transferi 906,7 105,6 950,6 4,8 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom 433,2 39,7 450,4 4,0 

v tem: Plačilo razlike med ceno programov 
 v vrtcih in plačili staršev 

288,3 25,3 302,4 4,9 

Drugi tekoči domači transferi 343,8 39,5 361,8 5,3 

Tekoči transferi v JZ in tekoča plačila drugim 
izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 
proračunski uporabniki 

311,7 35,7 326,6 4,8 

Ostali drugi tekoči domači transferi 32,1 3,8 35,2 9,8 

Ostali tekoči transferi 129,8 26,4 138,4 6,6 

Investicijski odhodki 671,2 154,7 680,0 1,3 

Investicijski transferi 76,4 24,8 77,2 1,0 

III. SALDO (I.-II.) -43,6 -87,7 -11,0  – 

Vir: Konsolidirana realizacija proračunov občin in lastni izračuni MF. 

 Prihodki občin 
 

Skupni prihodki občin so v letu 2019 po predhodnih 

podatkih znašali 2.231,6 milijona evrov in so bili v 

primerjavi z letom 2018 višji za 3,6 % oziroma za 77,1 

milijona evrov. Dohodnina je znašala 1.200,5 milijona 

evrov in je glede na leto 2018 višja za 2,9 % oziroma za 

33,4 milijona evrov. Nedavčni prihodki so znašali 381,7 

milijona evrov in so glede na leto 2018 nižji za 3,9 % 

oziroma za 15,7 milijona evrov. K temu so pripomogli 

predvsem za 26,2 milijona evrov nižji drugi nedavčni 

prihodki. 

 
Prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav so bila v 

opazovanem obdobju višja za 31,6 % in so skupaj 

znašala 3,5 milijona evrov.  

 

Glede na november 2019, beležimo v mesecu 

decembru 2019, za 67,4 milijona evrov več prihodkov. 

Največji porast je bil na strani prihodkov od prodaje 

osnovnih sredstev, transfernih prihodkov iz drugih 

javnofinančnih inštitucij ter prejetih sredstev iz 

državnega proračuna iz sredstev proračuna EU. 
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 Odhodki občin 
 

Skupni odhodki občin, realizirani od januarja do konca 

decembra 2019, so na podlagi predhodnih podatkov 

znašali 2.242,6 milijona evrov in so bili v primerjavi z 

letom 2018 višji za 2 % oziroma za 44,6 milijona evrov. 

Izdatki za plače in prispevke so znašali 162,6 milijona 

evrov in so glede na leto 2018 višji za 5,7 %. Nižji so 

bili izdatki za blago in storitve, ki so glede na leto 2018 

upadli za 4,9 % na 343,8 milijona evrov. K nižji rasti so 

v največji meri prispevali nižji izdatki za tekoče 

vzdrževanje. 

 
Tekoči transferi so v 12 mesecih leta glede na enako 

obdobje 2018 višji za 4,8 %. V okviru teh beležimo 

13,1 % rast subvencij, 4 % rast transferov 

posameznikom in gospodinjstvom, 5,3 % rast drugih 

tekočih domačih transferov in 2,6 % rast transferov 

nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Višji so bili 

tudi izdatki za plačilo razlike med ceno programov v 

vrtcih in plačili staršev. Ti so bili glede na leto 2018 višji 

za 14,1 milijona evrov oziroma za 4,9 %. 

 
Investicijski odhodki so glede na leto 2018 višji za 

1,3 % in so dosegli 680 milijonov evrov. Najvišjo rast 

beležimo pri izdatkih za investicijsko vzdrževanje in 

obnove ter za nakup prevoznih sredstev. Investicijski 

transferi so bili višji za 1 % in so skupaj znašali 77,2 

milijona evrov. Investicijski transferi pravnim in fizičnim 

osebam, ki niso proračunski uporabniki, so bili višji za 

1,6 %, investicijski transferi proračunskim uporabnikom 

pa za 0,7 %. 

 
Občine so beležile visok porast izdatkov v decembru 

2019, glede na november 2019, in sicer so bili skupni 

izdatki decembra višji za skoraj 130 milijonov evrov. 

Največji porast beležimo pri izdatkih za nakup in 

gradnjo osnovnih sredstev (povečanje za 72,7 milijona 

evrov) in izdatkih za blago in storitve (povečanje za 

21,5 milijona evrov). Tudi investicijski transferji pravnim 

in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so 

bili v decembru glede na november višji za 8,5 milijona 

evrov, investicijski transferji proračunskim uporabnikom 

pa za 5,8 milijona evrov. 

 
Skupni proračuni občin, realizirani od januarja do konca 

decembra, so na podlagi predhodnih podatkov v letu 

2019 ustvarili primanjkljaj v višini 11 milijonov evrov. V 

letu 2018 je primanjkljaj znašal 43,6 milijona evrov. 
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Pregled gibanja dolga državnega proračuna v obdobju od 30. novembra 2019 do 31. decembra 2019 

  Stanje dolga 
nov. 2019 

Zadolževanje 
(povečanje) 

Odplačila 
(zmanjšanje) 

Stanje dolga 
dec. 2019 

Sprememba  

Dolg državnega proračuna 28.802,6 0,0 242,4 28.560,2 -242,4 

razdelitev po vrsti instrumenta  mio EUR 

Zakladne menice 641,5 0,0 233,0 408,5 -233,0 

3 mesečne zakladne menice 122,0  122,0 0,0 -122,0 

6 mesečne zakladne menice 111,0  111,0 0,0 -111,0 

12 mesečne zakladne menice 245,5   245,5 0,0 

18 mesečne zakladne menice 163,0   163,0 0,0 

Benchmark Evro obveznice  25.851,6 0,0 0,0 25.851,6 0,0 

RS 66 (4,625%, 2024) 1.500,0 - - 1.500,0 0,0 

RS 67 (4,125%, 2020) 1.645,7 - - 1.645,7 0,0 

RS 69 (4,375%, 2021) 1.605,9 - - 1.605,9 0,0 

RS 70 (5,125%, 2026) 1.500,0 - - 1.500,0 0,0 

RS 71 (3,000%, 2021) 1.000,0 - - 1.000,0 0,0 

RS 73 (2,250%, 2022) 1.000,0 - - 1.000,0 0,0 

RS 74 (1,500%, 2035) 2.250,0 - - 2.250,0 0,0 

RS 75 (2,125%, 2025) 2.000,0 - - 2.000,0 0,0 

RS 76 (3,125%, 2045) 1.150,0 - - 1.150,0 0,0 

RS 77 (2,250%, 2032) 2.000,0 - - 2.000,0 0,0 

RS 78 (1,750%, 2040) 3.000,0 - - 3.000,0 0,0 

RS 79 (1,250%, 2027) 3.000,0 - - 3.000,0 0,0 

RS 80 (1,000%, 2028) 2.350,0 - - 2.350,0 0,0 

RS 81 (1,1875%, 2029) 1.850,0 - - 1.850,0 0,0 

Ostale Evro obveznice  112,5   112,5 0,0 

USD obveznice  1.291,5 0,0 0,0 1.291,5 0,0 

USD (5,500%, 2022) 209,2 - - 209,2 0,0 

USD (5,850%, 2023) 102,2 - - 102,2 0,0 

USD (5,250%, 2024) 980,1 - - 980,1 0,0 

Ostali vrednostni papirji1) 32,9  0,4 32,5 -0,4 

Domača posojila 275,0   275,0 0,0 

Tuja posojila 597,7  9,0 588,6 -9,0 

razdelitev po valutni strukturi mio EUR 

v EUR 27.479,6  242,3 27.237,3 -242,3 

v USD 1.291,5   1.291,5 0,0 

v SDR 31,5  0,1 31,4 -0,1 

razdelitev po obrestni meri mio EUR 

Nespremenljiva obrestna mera 28.544,7  242,0 28.302,7 -242,0 

Spremenljiva obrestna mera 257,9  0,4 257,5 -0,4 

razdelitev po preostali ročnosti mio EUR 

zapadlost < 1 let 2.245,2  242,0 2.012,2 -233,0 

zapadlost od [1 - 5] let 6.701,3 - 0,3 6.703,7 2,4 

zapadlost od (5 - 10] let 11.191,9 - - 11.191,9 0,0 

zapadlost od (10 - 15] let 2.113,2 - - 2.109,6 -3,6 

zapadlost > 15 let 6.551,0 - 0,1 6.542,8 -8,2 

Povprečni tehtani čas do dospetja  
(AWTM – Average Weight time to Maturity) 

9,0     9,0 0,0 

Prilagojeno trajanje  
(MD – Modified duration) 

8,1     8,0 -0,1 

Opomba: 1) Zadolžnica BS, obveznici po zakonih ZIOOZP in ZSPOZ-UPB2 
Vir: Ministrstvo za finance 

           II. Dolg državnega proračuna 
 

 

 

 



 

 
 

12 Pregled javnofinančnih gibanj 1/2020 

Ministrstvo za finance 

  

Stanje dolga državnega proračuna se je v obdobju od 

30. novembra 2019 do 31. decembra 2019 zmanjšalo 

za 242,4 milijona evrov oziroma za 0,5 % BDP in je na 

dan 31. decembra znašalo 28.560,2 milijona evrov. 

Dolg se je znižal za 242,4 milijona evrov zaradi 

odplačila zapadlih zakladnih menic, dela obveznic po 

ZIOOZP, odplačila dela tujih posojil in spremembe 

tečaja valute XDR, v kateri je denominirana zadolžnica 

BS. V strukturi obrestnih mer oziroma vrste 

instrumentov je delež dolga s spremenljivo obrestno 

mero konec decembra znašal 0,9 %. Delež v evrih 

izdanega dolga je konec decembra znašal 95,4 % 

celotnega dolga, medtem ko je delež dolga, izdanega v 

ameriških dolarjih, znašal 4,5 % celotnega dolga. Z 

upoštevanjem transakcij valutne zamenjave se delež 

EUR dolga poveča na 99,9 %. AWTM (Average Weight 

Time to Maturity) je na dan 31. decembra znašal 9 let, 

kar je enako kot na dan 30. novembra. MD (Modified 

duration) se je v enakem obdobju znižal za 0,1 leta in 

znaša 8 let.     
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Pregled stanja državnih poroštev v obdobju od 31. decembra 2018 do 30. septembra 2019 

 Stanje 
državnih 
poroštev 

31. 12. 2018 

Stanje 
državnih 
poroštev   

30. 9. 2019 

Sprememba  

Stanje državnih poroštev 5.830,5 5.445,1 -385,4 

razdelitev glede na institucionalno razdelitev kreditojemalca mio EUR 

Javne nefinančne družbe 2.749,5 2.487,6 -261,9 

Institucije in organi EU 1.625,5 1.615,9 -9,6 
Državni skladi 768,5 656,5 -112,0 

Javne družbe, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke 669,5 669,5 0,0 

Druge enote centralne države 10,3 9,2 -1,0 

Nacionalne zasebne nefinančne družbe 3,6 2,6 -1,0 

Države nečlanice in mednarodne organizacije, ki niso rezidenčne v EU 2,0 2,1 0,0 

Gospodinjstva 1,6 1,6 0,0 

razdelitev po naslovu zadolžitve mio EUR 

Kratkoročni notranji dolgovi 0,0 0,0 0,0 

Dolgoročni notranji dolgovi 1.635,5 1.496,2 -139,3 

Kratkoročni zunanji dolgovi 0,0 0,0 0,0 

Dolgoročni zunanji dolgovi 4.195,0 3.948,9 -246,1 

delež v BDP 12,7 % 11,3 %  

Vir: Ministrstvo za finance 

 

 

 

Stanje državnih poroštev se je v obdobju od 

31. decembra 2018 do 30. septembra 2019 znižalo za 

385,4 milijona evrov in na dan 30. septembra znaša 

5.445,1 milijona evrov. V strukturi po naslovu zadolžitve 

je delež državnih poroštev za notranje dolgove konec 

tretjega četrtletja 2019 znašal 27,5 % in za zunanje 

dolgove 72,5 %. 

 

   III. Državna poroštva 
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Mesečna objava Obdobje poročanja Datum objave 

Februar 2020 Januar 2020 28. februar 2020 

Marec 2020 Februar 2020 31. marec 2020 

April 2020 Marec 2020 30. april 2020 

Maj 2020 April 2020 29. maj 2020 

Junij 2020 Maj 2020 30. junij 2020 

Julij 2020 Junij 2020 31. julij 2020 

Avgust 2020 Julij 2020 31. avgust 2020 

September 2020 Avgust 2020 30. september 2020 

Oktober 2020 September  2020 30. oktober 2020 

November 2020 Oktober 2020 30. november 2020 

December 2020 November 2020 30. december 2020 

 

 

Metodologija in viri podatkov: 

 
Metodološko osnovo v Pregledu javnofinančnih gibanj predstavlja metodologija Mednarodnega denarnega sklada – 
tj. metodologija za spremljanje državne finančne statistike iz leta 1986 (angl. Government Finance Statistics – GFS 1986), 
ki temelji na ekonomski klasifikaciji javnofinančnih tokov. Javnofinančni tokovi se po tej metodologiji izkazujejo preko štirih 
blagajn javnega financiranja (državni proračun, ZPIZ, ZZZS in proračunov občin), kar predstavlja konsolidirano globalno 
bilanco javnega financiranja. Konsolidacija v bilanci javnega financiranja pomeni, da se med seboj pobotajo vsi tokovi iz ene 
blagajne javnega financiranja v druge, da se tako izognemo dvojnemu zajemanju in umetnemu zviševanju obsega 
javnofinančnih prihodkov in odhodkov. 
 
Omenjene blagajne javnega financiranja vodijo računovodstvo v skladu z zakonom o javnih financah in zakonom o 
računovodstvu po načelu denarnega toka (t. i. plačane realizacije). V posameznem proračunskem letu (letni realizaciji) so 
tako zajeti prihodki in odhodki, ki so bili vplačani oz. izplačani v obdobju od 1. 1. do 31. 12. tekočega leta. 
 
Viri podatkov: 
 podatki o prihodkih in odhodkih državnega proračuna temeljijo na uradnih tekočih računovodskih evidencah Ministrstva za finance; 

 Ministrstvo za finance redno mesečno zbira in obdeluje podatke za ostale javnofinančne blagajne na podlagi odredb in pravilnikov: 

 blagajni ZPIZ in ZZZS: Odredba o poročanju ZPIZ (oz. ZZZS) o prihodkih in odhodkih, danih in vrnjenih posojilih ter 
zadolževanju in odplačilih dolga (Ur. l. RS št. 16/99), na osnovi katere ZPIZ (oz. ZZZS) mesečno poroča Ministrstvu za finance 
po predpisani shemi iz odredbe; 

 občinski proračuni: Pravilnik o poročanju občin o prejemkih in izdatkih proračuna občin, na osnovi katerega vse občine 
mesečno poročajo Ministrstvu za finance po predpisani shemi. 

 
Podrobnejše metodološke informacije lahko najdete na spletni strani: 
http://www.mf.gov.si/delovna_podrocja/javne_finance/tekoca_gibanja_v_javnih_financah/bilten_javnih_financ/ 
 
Fotografija na naslovnici: Ministrstvo za finance. 
 
»Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira«. 
 

IV. Najave objav podatkov 
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