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Fiskalni svet, Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa predsednik dr. Davorin Kračun 
 
in  
 
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, Gregorčičeva 27, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa 
direktor mag. Boštjan Vasle 
 
sklepata naslednji 

 

Sporazum o sodelovanju med Fiskalnim svetom in 

Uradom RS za makroekonomske analize in razvoj 

 

Uvod 

 

Fiskalni svet je samostojen in neodvisen državni organ, ki pripravlja in javno objavlja ocene v zvezi s 

skladnostjo javnofinančne politike s fiskalnimi pravili, ki so določena v Zakonu o fiskalnem pravilu 

(ZFisP), predpisih, ki urejajo javne finance, ali predpisih EU, ki urejajo ekonomsko upravljanje v 

državah članicah. Fiskalni svet lahko z institucionalnimi enotami sektorja država sklepa dogovore o 

sodelovanju za brezplačno zagotavljanje tistih podatkov, analiz in drugih informacij, ki jih v skladu s 

svojimi pristojnostmi lahko posamezna institucionalna enota sektorja država zagotavlja Fiskalnemu 

svetu za opravljanje njegovih nalog.  

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (v nadaljevanju Urad) je samostojna strokovna služba 

Vlade Republike Slovenije, ki v okviru svojega delovnega področja opravlja naloge spremljanja in 

analiziranja tekočih gospodarskih gibanj, napovedovanja ključnih narodnogospodarskih agregatov in 

priprave strokovnih podlag za oblikovanje usmeritev in ukrepov ekonomske politike (Sklep o 

organizaciji in delovnem področju Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, 

Uradni list RS št. 12/01). V skladu z Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za 

pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 

RS št. 44/07 in 54/10) Urad pripravlja makroekonomske napovedi in projekcije, s katerimi se seznani 

Vlada Republike Slovenije in so podlaga za pripravo dokumentov proračunskega načrtovanja. S tem 

so makroekonomske napovedi Urada skladne tudi z zahtevo 4. člena Uredbe EU št. 473/2013 o 

skupnih določbah za spremljanje in ocenjevanje osnutkov proračunskih načrtov ter zagotavljanje 

zmanjšanja čezmernega primanjkljaja držav članic v euroobmočju.  

Namen sporazuma o sodelovanju med Fiskalnim svetom in Uradom je določitev načina sodelovanja 

obeh inštitucij v podporo izvajanja sedmega odstavka  10. člena Zakona o fiskalnem pravilu (ZFisP).  
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Besedilo členov 

1. člen 

S tem sporazumom Fiskalni svet in Urad sklepata Sporazum o sodelovanju na podlagi sedmega 

odstavka 10. člena ZFisP.  

 

2. člen 

Urad zagotavlja Fiskalnemu svetu naslednje podatke v elektronski obliki (.xls): 

- tehnične predpostavke napovedi gospodarskih gibanj, 

- statistično prilogo s projekcijami za tekoče in prihodnjih pet let, 

- primerjavo napovedi z ostalimi institucijami, 

- podrobno oceno rasti potencialnega proizvoda ter oceno ravni proizvodne vrzeli, 

- seznam enkratnih učinkov, uporabljenih pri internih izračunih strukturnega salda javnih 

financ. 

 

3. člen 

Urad zagotovi podatke iz 2. člena v elektronski obliki ob seznanitvi Vlade RS z makroekonomskimi 

napovedmi in projekcijami na podlagi 15. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in 

postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti. 

Urad v dopisih ustrezno označi, kateri podatki ostanejo interne narave tudi po javni objavi napovedi. 

Fiskalni svet ob uporabi podatkov, ki jih prejme od Urada, ustrezno navede vir podatkov. Fiskalni svet 

z vsemi pridobljenimi podatki in informacijami ravna skrbno, podatkov interne narave ne sme 

posredovati tretjim osebam.  

 

4. člen 

Fiskalni svet in Urad vzpostavita redni tehnični dialog, da se članom Fiskalnega sveta oziroma 

zaposlenim v službi analiz Fiskalnega sveta zagotovi pravočasna seznanjenost z rednimi analizami 

gospodarskih gibanj na mesečni ravni in napovedjo gospodarskih gibanj ob vsakokratni pripravi 

napovedi oziroma preverjanju veljavnosti napovedi. Na sestankih s člani Fiskalnega sveta oziroma z 

zaposlenimi v službi analiz Fiskalnega sveta sta prisotna urednik publikacije (mesečne analize oziroma 

napovedi gospodarskih gibanj) in vodja sektorja za kvantitativne analize in nacionalne račune na 

Uradu. 

 

5. člen 

Urad zagotovi tudi druge informacije in podatke, ki bi jih Fiskalni svet v razumnem okviru dodatno 

potreboval za opravljanje svojih zakonsko določenih nalog. Urad in Fiskalni svet se zavedata 

negotovosti točkovnih ocen napovedi in dejstva, da na kakovost napovedi vplivajo revizije statističnih 

podatkov in predpostavke napovedi. Urad poda ustno pojasnilo o elementih strokovne presoje v 

napovedi.  

 



3 

 

6. člen 

Predstavniki Urada sodelujejo na posvetovanjih, ki jih organizira Fiskalni svet v podporo oblikovanju 

ocen in priporočil v okviru izpolnjevanja svojih zakonsko predpisanih nalog. 

 

7. člen 

Fiskalni svet in Urad določita kontaktni osebi, ki bosta koordinirali izvajanje tega sporazuma.  

 

8. člen  

Fiskalni svet in Urad soglašata, da v enem letu od podpisa tega sporazuma preverita ustreznost 

določb sporazuma in jih soglasno ustrezno prilagodita. 

 

9. člen  

Ta sporazum začne veljati z dnem podpisa predstojnikov obeh inštitucij. 

 

 

Številka: 31-1/2017/10       Številka: 410-10/2017/4 

Ljubljana,         Ljubljana,  

 

 

Predsednik Fiskalnega sveta                  Direktor UMAR 

 

Dr. Davorin Kračun                                     mag. Boštjan Vasle 


