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Fiskalni svet, Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa predsednik dr. Davorin Kračun 

in 

Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa minister mag. Andrej Šircelj 

 

 Aneks k Sporazumu o sodelovanju med Fiskalnim svetom in 

Ministrstvom za finance Republike Slovenije 

 

1. člen 

Fiskalni svet zaradi priprave ocen fiskalne politike in priprave mesečne informacije potrebuje podrobne 

mesečne podatke o izplačilih iz državnega proračuna po posameznih ukrepih za obvladovanje 

epidemije COVID-19. V dosedanjem procesu izvajanja Sporazuma o sodelovanju med Fiskalnim svetom 

in Ministrstvom za finance Republike Slovenije pa je Fiskalni svet ugotovil potrebo po dodatnih 

informacijah, ki zagotavljajo pripravo ocen skladnosti proračunskih dokumentov s fiskalnimi pravili. 

Temu ustrezno se dopolnjuje  Sporazum o sodelovanju med Fiskalnim svetom in Ministrstvom za 

finance Republike Slovenije, ki je bil sklenjen dne 3. 10. 2017  (v nadaljevanju Sporazum).  

2. člen 

V 2. členu Sporazuma se na koncu 9. točke  pika nadomesti z vejico ter dodajo nove 10., 11., 12. in 13. 

točka, ki se glasijo: 

»10.  mesečne podatke o izplačilih za ukrepe za obvladovanje epidemije COVID-19, ločeno z 

mesečnimi podatki o izplačilih za ukrepe za obvladovanje epidemije COVID-19 iz splošne rezerve (tip 

208) na K6 ravni,  

11.  podrobne projekcije po metodologiji ESA na drugi ravni ESA metodologije za oceno Programa 

stabilnosti in Osnutka proračunskega načrta, in 

12.  tabelo 2c s podatki za izračun izpolnjevanja izdatkovnega pravila EU, ki je določena v gradivu 

Specifications on the implementation of the Stability and Growth Pact and Guidelines on the 

format and content of Stability and Convergence Programmes) 

13. ob vsakokratnem sprejemanju državnega proračuna (sprejem, sprememba, rebalans) bilanco 

odhodkov na K3 ravni s strukturo virov financiranja, razdeljeno na EU sredstva in slovensko 

udeležbo ter prihodke in odhodke sprejetega državnega proračuna na K6 ravni.«. 

 

3. člen 

V prvem odstavku 3. člena se na koncu 9. alineje  pika nadomesti z vejico ter dodajo nove 10., 11., 12. 

in 13. alineja, ki se glasijo: 

»- drugi delovni dan v mesecu za pretekli mesec, podatke o izplačilih za ukrepe za obvladovanje 

epidemije COVID-19, ločeno s podatki o izplačilih za ukrepe za obvladovanje epidemije COVID-19 iz 

splošne rezerve (tip 208), po ekonomski klasifikaciji na K6 ravni  (10. alineja). 

- najkasneje 2 dni po sprejemu Programa stabilnosti in Osnutka proračunskega načrta na vladi (11. 

alineja). 
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- najkasneje 4 dni po sprejemu Programa stabilnosti in Osnutka proračunskega načrta na vladi (12. 

alineja). 

- najkasneje 2 dni po sprejemu predloga državnega proračuna (sprejem, sprememba, rebalans) na 

vladi (13. alineja) «.  

 

4. člen 

Vsi ostali členi Sporazuma ostanejo nespremenjeni. 

 

 

 

 

 

Številka: 31-1/2021/54       Številka:  

Ljubljana, 2. 9. 2021       Ljubljana,  

 

 

Predsednik Fiskalnega sveta      Minister za finance 

 

dr. Davorin Kračun                                          mag. Andrej Šircelj 


