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Predvidena javnofinančna gibanja v letih 2020 in 2021 formalno ne

odstopajo od fiskalnih pravil

2www.fs-rs.si
Vir: SURS, MF, ocene in preračuni FS. Opomba: *razlika v oceni je posledica revizije podatkov sektorja država.**pri izračunu upoštevano obdobje sedmih let (2015-2021), v katerem po 

trenutno razpoložljivih podatkih dejanska raven BDP preide iz podpotencialne v nadpotencialno raven in se v povprečju izenači s potencialno ravnjo BDP. 

2020 2021
A Zgornja meja obsega izdatkov sektorja država (formalno)* () ()

Zgornja meja obsega izdatkov sektorja država (preračunano)* (✓ ) (✓ )

B Minimalni strukturni saldo po pravilih EU (MTO) ✓ ✓

C Izdatkovno pravilo EU ✓ …

D Zmanjševanje bruto dolga sektorja država po pravilih EU ✓ …

A Obseg izdatkov v Okviru 2020-2022 (mio EUR) 21.480 22.160

Obseg izdatkov po projekcijah MF (mio EUR) 21.885 22.676

Preračunani maksimalni obseg izdatkov (mio EUR) 21.999 22.857

B Strukturni saldo (v % BDP) 0,2 0,3

Minimalni strukturni saldo po pravilih EU - MTO (v % BDP) -0,25 -0,25

Strukturni saldo v srednjeročnem obdobju (v % BDP)** … -0,2

C Rast neto izdatkov - nominalno (v %) 3,9 …

Dovoljena rast izdatkov sektorja država - nominalno (v %) 4,9 …

D Bruto dolg sektorja država (v % BDP) 62,1 …

Dovoljena raven dolga (v % BDP) 69,4 …



Tveganja po mnenju Fiskalnega sveta odražajo nedoslednosti pri

pripravi javnofinančnih projekcij in negotovosti mednarodnega okolja

3www.fs-rs.si

• V predlog proračunov niso dosledno vključeni finančni učinki zakonov v isti fazi 

zakonodajnega postopka.

• V predlog proračunov so vključene nekatere postavke, ki po oceni FS v tem trenutku 

nimajo ustrezne podlage v trenutno veljavni zakonodaji.

• Predlogi ukrepov, o katerih usklajevanja še potekajo, bi večinoma pomenili dodatno 

obremenitev javnih blagajn.

• Nekatere sprejete zakonodajne spremembe v Predlogu proračunov 2020 in 2021 

domala nimajo učinkov, a bi lahko poslabšale vzdržnost javnih financ na dolgi rok.

• Tveganja, povezana z makroekonomskimi napovedmi, izhajajo zlasti iz 

mednarodnega okolja. 



Presežek primarnega strukturnega salda bo po krčenju v preteklih dveh

letih v naslednjih letih ostal skoraj nespremenjen

4www.fs-rs.si
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Vir: EK, IMF, MF, OECD, SURS, UMAR, preračuni FS. Glej opombo pod Tabelo 4.3.



Gospodarske razmere v letih 2020 in 2021 ne bodo več omogočale

izboljševanja nominalnega salda sektorja država

5www.fs-rs.si
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Že realizacija dela tveganj bi se lahko odrazila v neskladnosti s

fiskalnimi pravili

6www.fs-rs.si
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