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POVZETEK 

 

V diplomskem delu je predstavljena proračunska poraba ministrstev po ključnih resorjih. 

Proračun je temeljni finančni račun države, ki odraža prioritete države na gospodarskem, 

socialnem in razvojnem področju. Državni proračun je pomemben instrument pri izvajanju 

večletne makroekonomske politike, s katero želi država zagotavljati stabilne javne finance in 

pospeševati gospodarski razvoj ter dosegati zastavljene družbene in gospodarske cilje. 

Diplomska naloga se dotika splošnih pojmov proračuna, kar zadeva javne finance, sestavo 

proračuna, potek proračunskega procesa, klasifikacije proračuna ter njegova načela. Drugi del 

je namenjen predstavitvi, analizi in interpretaciji rezultatov empirične raziskave, ki prikazuje 

odhodke države po ključnih resorjih v obdobju 2000–2012.  
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ABSTRACT 

 

This diploma thesis presents the budget spending of ministries by key departments. The 

budget is the main financial account of the state, which reflects the priorities of the country's 

economic, social and development areas. The state budget is an important tool in the 

implementation of multi-annual macro-economic policy with which the State seeks to ensure 

sound public finances and foster economic development and to achieve the objectives of 

social and economic goals. The thesis touches on general concepts of the budget in terms of 

public finance, budget structure, the course of the budget process, budget classification, and 

its principles. The second part is devoted to the presentation, analysis and interpretation of the 

results of an empirical study that shows government expenditure by key ministries in the 

period 2000–2012. 
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1. UVOD 

 

Republika Slovenija je v pripravah na osamosvojitev že leta 1990 zasnovala vzpostavitev 

sistema javnih financ, ki naj bi bil stabilen in primerljiv z državami z razvito demokracijo. 

Reforme javnih financ so bile v zadnjih letih prisotne tudi v Sloveniji, saj so naraščali javno 

finančni izdatki, opazen pa je bil proračunski primanjkljaj. Gospodarska rast, ki je cilj 

ekonomske politike, je danes na precej slabem glasu. Za doseganje ciljev države nenehno 

izvajajo različne politike, kjer razvojne politike postajajo vse bolj pomembne. Če se 

dotaknemo razvojne funkcije javnih financ, lahko trdimo, da so pomembne zlasti tiste 

institucije, ki urejajo odločitve, postopke priprave in izvrševanja proračuna. Zavedati se 

moramo, da je slovensko gospodarstvo pod velikim vplivom svetovne finančne krize in z njo 

okrepljene recesije.  

 

Za razumevanje obravnavane teme je ključno osnovno pojmovanje izrazov – izraz proračun 

se danes uporablja za letni načrt prihodkov in odhodkov družbeno-političnih skupnosti. 

Proračun Republike Slovenije je akt države, s katerim so predvideni vsi prihodki in drugi 

prejemki ter odhodki in drugi izdatki države za eno leto. Državni proračun je pomemben 

instrument, ki ga ima vlada na voljo pri izvajanju večletne makroekonomske politike, katere 

cilj je zagotavljanje stabilnih javnih financ in pospeševanje gospodarskega ter družbenega 

razvoja. 

 

Cilj diplomskega dela temelji na razumevanju delovanja javnih financ Republike Slovenije v 

praksi, osredotočila se bom predvsem na proračun, natančneje na posebni del državnega 

proračuna. Poglobila se bom na del izdatkov, ki jih država nameni za posamezna ministrstva v 

Republiki Sloveniji. Ker so se prvi znaki svetovne gospodarske krize v Sloveniji razširili 

predvsem v letu 2009, začeli pa leta 2008, sem se osredotočila na podatke od leta 2000 pa vse 

do konca leta 2012. Želim ugotoviti, ali so bili učinki ekonomske krize vidni tudi pri 

financiranju posameznih javnopolitičnih področij.  

 

V prvem poglavju bom predstavila pojem javnih financ, ekonomske politike, vlogi proračuna 

pri oblikovanju javnih financ in državni proračun na splošno. Na kratko bom opisala 

proračunski proces na splošno ter v Sloveniji. 
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V drugem poglavju sem pozornost namenila nastanku in razvoju proračuna v Sloveniji od leta 

1945 do vključitve Slovenije v EU. V tretjem poglavju sem predstavila različne klasifikacije 

proračuna, v četrtem poglavju pa sem pozornost namenila izdatkom ministrstev v Sloveniji v 

obdobju od leta 2001 do 2012. Zaradi boljše preglednosti sem ministrstva razdelila po 

resorjih. 

 

V 5. in 6 poglavju,  sem predstavila Slovenijo v finančnih perspektivah in razvojnih izzivih 

Slovenije v prihodnosti, 7. poglavje pa temelji na možnih rešitvah Slovenije v prihajajočih 

letih.  

 

Vse ugotovitve, ki jih skušam skozi diplomsko delo analizirati, mi bodo omogočile odgovore 

na zastavljeno hipotezo: 

 

H1: Država zmanjšuje delež sredstev, namenjenih izobraževanju in socialnim zadevam, 

povečuje pa sredstva javni upravi.  

 

Metode dela, ki jih bom uporabila pri diplomskem delu, temeljijo na povezavah med 

teoretičnimi podlagami in praktičnim delom. Za zbiranje podatkov in ugotavljanje stanja bom 

uporabila fokusirano sintezo, s katero bom postavila teoretična izhodišča. Glede na izbrano 

tematiko temelji izdelava diplomskega dela na ažurnih literaturah in virih podatkov, ki 

omogočajo prikaz dejanskega stanja, zato bom študije črpala predvsem iz področja ekonomije 

ter politologije, oprijemala pa se bom elektronskih virov novejše izdaje.  
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2. VLOGA PRORAČUNA PRI OBLIKOVANJU JAVNIH POLITIK 

 

2.1 Javne finance in ekonomska politika 

 

"Država je trdoživa oblika družbene organiziranosti. Za 

svoj obstoj ne potrebuje najsposobnejših ljudi. Če jo vodijo 

najsposobnejši ljudje, ima odlično vodstvo. Tudi ko jo 

vodijo nadpovprečni, podkupljivi in lastnemu ljudstvu ali 

narodu škodoželjni ljudje, kar se velikokrat dogaja, še 

vedno normalno deluje. In celo ko jo vodijo norci, obstane."  

Rudi Kerševan (mavrica.net) 

 

Finance so zgodovinska kategorija, ki je nastala na stopnji razvoja človeške družbe. Beseda 

finance ima svoj izvor v latinskem glagolu »finire«, ki pomeni končati, plačati. Z 

zgodovinskim razvojem je postala ta beseda strokovni izraz za označitev tistih opravil, za 

katere uporabljamo skupen izraz finančno gospodarstvo ali na kratko finance (Žibert 2001, 

str. 11–12). 

 

Enotne definicije za besedo finance nimamo niti pri nas niti drugod po svetu. Definicija je 

odvisna predvsem od pojmovanja nalog države ter od družbenopolitične in 

družbenoekonomske ureditve. Bistvo financ torej predstavlja: družbenoekonomski pojav, 

pojav zasebne lastnine in države; vzročno zvezo financ z denarjem in, nenazadnje, lahko 

ugotovimo, da so finance podrejene evoluciji, njeni globalni elementi pa so odvisni od 

značilnosti družbenoekonomske ureditve (Pernek 1999, str. 19).  

 

Javne finance opravljajo tri osnovne funkcije (Stanovnik 2002, str. 1): 

 Alokacija produkcijskih tvorcev oziroma finančnih virov. To je proces, s katerim 

se opravlja, ne samo razdelitev resursov na produkcijo javnih dobrin in produkcijo 

zasebnih dobrin, temveč tudi nadaljnja alokacija znotraj skupine javnih dobrin. 

 Prerazdelitev dohodka. Javne finance s prerazdelitvijo dohodka praviloma 

popravljajo tržne izide, in sicer s prerazporejanjem dohodka od premožnejših k 

manj premožnim. 
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 Stabilizacija gospodarstva. Država naj bi s primernimi inštrumenti fiskalne in 

monetarne politike zasledovala določene makroekonomske cilje, kot so nizka 

brezposelnost, nizka inflacija, visoka gospodarska rast itd. 

 

Obstaja tudi četrta funkcija, ki sicer ni samostojna, temveč bi jo lahko uvrstili v alokacijsko 

funkcijo. To je regulatorna funkcija, s katero država zagotavlja in skrbi za inštitucije in pravni 

red, ki so potrebni za nemoteno delovanje zasebnega sektorja (Stanovnik 2012, str. 1).  

 

S pojmom javno finančna (fiskalna) politika poimenujemo ravnanje nosilcev ekonomske 

politike, ki uporabljajo različne elemente javnih financ kot instrument za doseganje 

dolgoročnih ciljev ekonomske politike (Šušteršič in Pinterič 2009, str. 49). 

 

Teorijo ekonomske politike delimo na normativno in pozitivno. Normativni pristop 

predpostavlja, da želi država z ekonomsko politiko dosegati neke splošno sprejete družbene 

cilje, pri tem pa se ne ukvarja z vprašanjem določitve družbenih ciljev, temveč predpostavi, da  

lahko za družbo kot celoto opredelimo preference med različnimi možnimi »stanji družbe«. 

Poleg tega lahko z uporabo instrumentov ekonomske politike dosežemo tisto stanje, pri 

katerem so družbene preference zadovoljene na najboljši možni način. Pri pozitivnem 

pristopu pa ekonomska politika ne maksimira družbenih ciljev, temveč lastne cilje nosilcev 

ekonomske politike ob upoštevanju omejitev in spodbud iz okolja (Šušteršič in Pinterič 2009, 

str. 50–52).  

 

2.2 Državni proračun kot instrument financiranja 

 

Javnega financiranja si dandanes ne moremo zamisliti, ne da bi pri tem upoštevali neki 

določen red (postopek) kot pogoj za uspešno in nepretrgano opravljanje državnih funkcij. 

Zaradi številnih nalog in ciljev državni organi ne rešujejo vprašanja njihovega finančnega 

kritja sproti, temveč vnaprej načrtujejo tako obseg izdatkov kot dohodkov. V ta namen države 

vse svoje potrebne dohodke in odhodke sistematično načrtujejo vnaprej za določeno časovno 

obdobje, in to v posebnem dokumentu, ki ima pravno značaj splošnega akta, medtem ko je, 

ekonomsko gledano, finančni načrt (Žibert 2001, str. 160). 

 

Proračun kot instrument državnega financiranja (pri nas za financiranje javnih potreb) je 

potreben zlasti zato, da vnese red v finančno gospodarstvo države v najširšem smislu, tj. v 
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vseh lokalnih skupnostih. Proračun kot plansko-bilančni instrument namreč zajema znaten del 

narodnega dohodka v obliki prejemkov, ki jih potem troši za javne potrebe, tako da se doseže 

njihovo optimalno zadovoljevanje (Pernek 1999, str. 339).  

 

V finančni literaturi srečamo več definicij javnega proračuna, odvisno od tega, s katerega 

vidika ga analiziramo. Proračun tako lahko proučujemo z ekonomsko-finančnega, pravnega in 

družbenopolitičnega vidika (Žibert 2001, str. 160). 

 

2.3 Proračun in proračunski proces 

 

Beseda proračun je francoskega porekla, izhaja pa iz besede »bouge«, »bougette«, ki je v 

galskem jeziku označevala torbo iz usnja. Beseda se je pozneje preoblikovala v »budget« in se 

začela uporabljati v parlamentarni praksi. Parlamentarna država je nastala prav v zvezi z 

nastankom proračuna in z uveljavitvijo naprej prostovoljnih, pozneje pa obveznih dajatev za 

financiranje državnih potreb (Pernek 1999, str. 339). 

 

Proračun danes odseva družbeno, politično in gospodarsko ureditev države (Cvikel 2007, str. 

35). 

 

Proračun je temeljni finančni račun države, skozi katerega se izražajo prioritete vlade in izvaja 

politika na gospodarskem in socialnem področju. Proračun je tudi stičišče, v katerem se na eni 

strani zbirajo davki in drugi fiskalni prejemki, na drugi strani pa financirajo javni izdatki v 

različnih oblikah (Kranjec 2003, str. 305).  

 

Proračun je akt države ali občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter 

odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto (Kovač 2012, str. 121). 

 

Proračun je dokument, ki ima naslednje dele (Kranjec 2003, str. 308): 

 Splošni del, ki ga sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev 

in račun financiranja. Ti računi se prikazujejo po ekonomski klasifikaciji ter po 

funkcionalno-programski klasifikaciji po področjih porabe. 

 Posebni del, ki ga sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. Ti načrti so 

prikazani po področjih proračunske porabe, glavnih programih in postavkah (kontih). 
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 Načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo letni načrt ali plani razvojnih programov 

neposrednih uporabnikov. 

 Obrazložitev splošnega in posebnega dela proračuna, načrta razvojnih programov, 

načrta nabav in gradenj ter načrta delovnih mest. 

 

Proračun nastaja v t. i. proračunskem procesu, ki poteka v več stopnjah (Kranjec 2003, str. 

307): 

 Stopnja priprave proračuna, v kateri vlada definira prioritete politike in jih na osnovi 

eksogenih predpostavk o zunanjem okolju pripravi v obliki osnutka proračuna, ki je 

predložen v parlamentarno razpravo. 

 Stopnja parlamentarne razprave, v kateri  politične stranke izražajo svoje strinjanje ali 

nestrinjanje z osnutkom proračuna, vključno z dajanjem nasprotnih predlogov in 

amandmajev na vladni predlog. 

 Stopnja izvrševanja proračuna, v kateri proračunski uporabniki izvajajo sprejeto 

politiko. Po sprejetju proračuna lahko zaradi nepredvidenih sprememb v zunanjih 

okoliščinah ali zaradi napačnega predvidevanja pride do potrebe po rebalansu 

proračuna. 

 

Slika 2.1: Shema Sektorja za proračun Ministrstva za finance 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Ministrstvo za finance 2013 

 

2.3.1 Proračunski proces v Republiki Sloveniji 

 

Proračunski proces v Sloveniji opredeljujeta Zakon o javnih financah (ZJF) in Uredba o 

podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna. 
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Proračun je dokument, ki ima naslednje dele (Kranjec 2003, str. 308): 

 Splošni del, ki ga sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev 

in račun financiranja. Računi se prikazujejo po ekonomski klasifikaciji ter po 

funkcionalno-programski klasifikaciji po področjih porabe. 

 Posebni del, ki ga sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. Ti načrti so 

prikazani po področjih proračunske porabe, glavnih programih in postavkah. 

 Načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo letni načrti ali plani razvojnih programov 

neposrednih uporabnikov. 

 Obrazložitev, splošnega in posebnega dela proračuna, načrta razvojnih programov, 

načrta nabav in gradenj in načrta delovnih mest. 

 

Proračun je instrument za financiranje netržne produkcije in hkrati sredstvo gospodarske 

politike države. Zaradi takšne vloge proračuna pravni predpisi držav podrobno urejajo 

njegovo sprejemanje. Postopek sestavljanja in sprejemanja proračuna poteka skozi več faz 

(Žibert 2001, str. 169–171): 

 Uvodna faza, ki predstavlja izdajo predloga za izdajo akta o proračunu za naslednje 

proračunsko leto. Predlog določi vlada in ga v predpisanem roku pošlje parlamentu. 

Pri uvodni stopnji gre za smernice in določitve okvirov, v katerih naj bi po sklepu 

zakonodajnega organa potekalo javno financiranje v naslednjem letu. 

 Druga faza predstavlja izdelavo osnutka akta o proračunu, ki ga določi vlada v skladu 

z že sprejetim predlogom za izdajo proračuna. V proračunskih sistemih držav funkcijo 

izdelave osnutka opravljajo finančna ministrstva, ki jim pripada t. i. proračunska 

iniciativa pri sestavi proračuna.  

 Obdelava predlogov poteka, ko finančno ministrstvo zbere vse predloge oziroma 

zahtevke uporabnikov proračunskih sredstev. Pri tem ravna v skladu s postavljenimi 

cilji proračunskega memoranduma, ki je akt vlade, s katerim ta opredeli: 

- predpostavke gospodarskega razvoja za tekoče in prihodnje leto ter ciljni razvojni 

scenarij za naslednja tri leta; 

- temeljne usmeritve gospodarske in javnofinančne politike; 

- oceno prejemkov in izdatkov državnega in občinskega premoženja ter drugih 

nosilcev javnega financiranja; 

- predvidene spremembe premoženja ter državnega, občinskega in celotnega 

javnega dolga; 
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- globalni pregled prevzetih obveznosti za državni proračun, ki terjajo plačilo v 

prihodnjih letih, in politiko načrta razvojnih programov. 

 Vlada mora memorandum sprejeti v mesecu aprilu tekočega leta, na podlagi katerega 

finančni minister posreduje neposrednim uporabnikom navodilo za pripravo njihovih 

finančnih načrtov. 

 Na seji vlade sprejeti osnutek proračuna dobi naravo vladnega predloga državnega 

proračuna. Vlada nato proračun sprejme in predloži državnemu zboru do 1. oktobra 

tekočega leta.  

 Državni zbor mora proračun sprejeti v predpisanem roku. Na podlagi sprejetega 

proračuna se le-ta lahko začne izvrševati. 

 

2.4 Ekonomski in pravni vidik proračuna 

 

Proračun je državna institucija, katere struktura je odvisna od družbenoekonomske oziroma 

lastninske strukture gospodarstva. Pri tem je potrebno poudariti, da je proračun predvsem 

ekonomski in šele nato pravni pojem. Z ekonomskega vidika predstavlja proračun ex post 

bilanco odhodkov in prihodkov v narodnem gospodarstvu (Žibert 2001, str. 161). 

 

Proračun je ekonomski instrument, s katerim se prerazdeli velik del bruto domačega produkta, 

v nekaterih državah tudi več kot 50 %. Način prerazporejanja tolikšnega deleža produkta pa 

seveda pomembno vpliva na spremembe ekonomskega in družbenega sistema države 

(Šušteršič in Pinterič 2009, str. 113).  

 

V finančnopravni literaturi že dolgo časa poteka razprava o pravni naravi akta, s katerim 

država določi svoje bodoče prihodke in odhodke. Različna stališča teoretikov o tem 

vprašanju, ki pa nima večjega pomena za praktično ureditev proračunskega sistema in vodenje 

davčne in proračunske politike, lahko uvrstimo v tri skupine (Žibert 2001, str. 163): 

 Prva skupina teoretikov zagovarja stališče, da je proračun zakon tako v formalnem kot 

v materialnem smislu. To pomeni, da se sprejme v posebnem, za to določenem 

postopku, ki je značilen za sprejem zakonov, in da vsebuje pravne norme, ki urejajo 

določeno področje človekovega udejstvovanja. 

 Druga skupina uči, da je proračun le formalno-pravno zakon, ker se lahko proračun 

izvaja šele potem, ko ga potrdi najvišje zakonodajno telo v političnoteritorialni enoti. 
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Sprejem proračuna gre skozi večfazni postopek, ki je v pravnem sistemu rezerviran za 

sprejem zakonov. 

 Tretja skupina zagovarja stališče, da proračun oziroma akt o izvrševanju proračuna, ki 

je njegov sestavni del, vsebuje upravne norme, in še te le v tistem delu, ki razporeja 

planirane proračunske prihodke za posamezne namene. Po njihovem mnenju je 

prihodkovna stran proračuna samo finančni načrt, ki ne zavezuje državnih organov, da 

planirane dohodke tudi dejansko uresničijo, če ne gre za kontingentirane davščine, ki 

pa so v sodobnih proračunih redkost.  

 

2.5 Proračunska načela 

 

Za pripravo proračuna so v teoriji in praksi nastala različna proračunska načela. Ločimo 

statična načela, med katere uvrščamo načelo enotnosti, popolnosti in preglednosti, ter 

dinamična načela, med katere spada načelo točnosti, predhodna potrditev, javnost, ravnotežje 

in periodičnost (Setnikar Cankar et al. 2008, str. 249).  

 

Na kratko o omenjenih načelih (Setnikar Cankar et al. 2008, str. 249): 

 Načelo proračunske enotnosti pomeni, da naj bi bili vsi javni prihodki in odhodki 

prikazani v eni bilanci. Iz tega izhaja, da mora proračunski dokument vsebovati 

bilance vseh izvenproračunskih skladov in mora prikazovati ne samo dejanske 

prejemke in izdatke, temveč tudi implicitne (npr. odpisani davki in s tem povezani 

davčni izdatki). 

 Načelo popolnosti zahteva, da so vsi prihodki in odhodki proračuna prikazani v bruto 

zneskih. V proračunu se izkazuje le razlika med prihodki in odhodki, ki jih njegovi 

uporabniki dosežejo z lastno dejavnostjo. 

 Načelo preglednosti pravi, da naj bi bile postavke proračuna dovolj pregledne, kar 

pomeni, da vsak uporabnik proračuna natančno ve, kaj vsebuje posamezna postavka in 

kam mora uvrstiti posamezni izdatek proračuna. Sredstva so tako v proračunu do 

določene mere specifična.   

 Načelo predhodne potrditve zahteva, da se proračun lahko izvaja šele, ko ga potrdi 

parlament.  
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 Načelo stvarnosti pomeni, da morajo biti pri sestavljanju proračuna predvideni 

prihodki in odhodki čim bolj realno določeni in predvideni, da med izvajanjem 

proračuna ne bi prihajalo do rebalansov. 

 Načelo periodičnosti in javnosti zahteva, da je proračun sprejet za določeno 

proračunsko obdobje, ko pa je sprejet, mora biti javno objavljen. 

 Načelo ravnotežja zahteva ujemanje prihodkov in odhodkov proračuna. To načelo je 

doživelo veliko sprememb. S stališča funkcije stabilizacije je načelo praktično 

neuporabno in ga večina tržnih gospodarstev v obdobju 1950–1980 ni upoštevala. 

Danes je načelo spet aktualno, vsaj kot cilj proračunske politike.  

 

 

3. KLASIFIKACIJE PRORAČUNA 

 

3.1 Institucionalna klasifikacija 

 

Institucionalna klasifikacija nam pove, kateri proračunski uporabniki uporabljajo proračunska 

sredstva. Proračunski uporabniki so določeni s Pravilnikom o določitvi neposrednih in 

posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, ki je objavljen v Uradnem listu. 

 

Ločimo tri velike skupine (Ministrstvo za finance, 2013) : 

 nevladni proračunski uporabniki (predsednik RS, Državni zbor ...); 

 vladni proračunski uporabniki (vladne službe, ministrstva ...); 

 pravosodni proračunski uporabniki (sodišča, tožilstva ...). 

 

3.2 Programska klasifikacija 

 

Programska (ali funkcionalna) klasifikacija omogoča, da se celotni javnofinančni izdatki 

države razvrstijo in razčlenijo po posameznih funkcijah v posameznih časovnih obdobjih.  

 

Funkcionalna klasifikacija razčlenjuje izdatke države na 10 področij (politik). Posamezna 

področja (politike) so razčlenjena po oddelkih, posamezni oddelki pa po pododdelkih. 

Področja so označena z dvomestnimi šiframi od 01 do 10, oddelki s trimestnimi šiframi od 
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011 do 109, pododdelki pa so označeni s štirimestnimi šiframi od 0111 do 1090 (Kranjec 

2003, str. 338–341). 

 

Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih odhodkov je razčlenjena na naslednja osnovna 

področja funkcionalnih dejavnosti države (Cvikl 2007, str. 87): 

01 javna uprava, 

02 obramba, 

03 javni red in varnost, 

04 gospodarske dejavnosti, 

05 varstvo okolja, 

06 stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj, 

07 zdravstvo, 

08 rekreacija, kultura, dejavnost verskih in drugih neprofitnih organizacij in institucij, 

09 izobraževanje, 

10 socialno varstvo. 

 

Funkcionalna klasifikacija je mednarodno merilo, kaj naj država financira in kaj naj bo nujno 

vloga države. Gre torej za ugotavljanje področij, na katerih je (in naj bi bila) navzoča vlada 

oziroma država s svojimi ukrepi in finančnimi sredstvi (Cvikl 2007, str. 86). 

 

3.3 Ekonomska klasifikacija 

 

Ekonomska klasifikacija je podlaga za enotno proračunsko in računovodsko spremljanje, 

evidentiranje in planiranje javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Ekonomska klasifikacija 

podrobno opredeljuje in razvršča tokove javnega financiranja, to je prihodke in druge 

prejemke na eni strani ter odhodke in druge izdatke na drugi strani (Kranjec 2003, str. 344–

345). 

 

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke, 

kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih blagajn javnega 

financiranja. na strani odhodkov pa se v tej bilanci izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče 

odhodke, tekoče transferje in investicijske odhodke ter investicijske transferje (Kranjec 2003, 

str. 345). Od 1. 5. 2004 so v Sloveniji vključeni tudi tokovi s proračunom EU.  
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V računu finančnih terjatev in naložb so zajeti tisti tokovi izdatkov, ki za državo nimajo 

lastnosti odhodkov, ampak so to dana posojila, finančne naložbe oz. kapitalske vloge države v 

javna in zasebna podjetja, banke oz. druge finančne institucije (Cvikl 2007, str. 82). 

 

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s 

servisiranjem dolga države oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance 

prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb (Cvikl 2007, str. 82). 

 

 

4. ZGODOVINSKI RAZVOJ PRORAČUNA V SLOVENIJI 

 

Za Kraljevino Jugoslavijo je bil značilen centralistični državni proračun, ki je zajemal organe 

centralne države, banovine, sreze (okraje) in občine. Državni proračun je sprejemala 

skupščina s finančnim zakonom, ministri so sprejemali uredbe z zakonsko možno in zato 

imeli dokaj velike pristojnosti pri urejanju zadev s področja gospodarstva, socialne politike in 

uprave (Cvikl 2007, str. 28). 

 

Po letu 1945 in v obdobju SFRJ lahko proračunsko financiranje obravnavamo v treh obdobjih 

(Cvikl 2007, str. 28): 

 Obdobje obnove – administrativni proračun v letih 1944–1946. Proračuni federacije in 

proračuni republik so bili v tem obdobju namenjeni obnovi, zaključni računi pa so 

izkazovali predvsem visok primanjkljaj. 

 Obdobje planskega gospodarstva v letih 1947–1951, ko je bilo proračunsko 

financiranje urejeno centralistično. Proračun je bil podlaga administrativnega 

socializma. 

 Obdobje fiskalne decentralizacije, zlasti po letu 1974, ko se je proračunsko 

financiranje omejilo na klasične naloge države. Uvedlo se je financiranje prek 

samoupravnih interesnih skupnosti s posebnimi prispevnimi stopnjami za financiranje 

javnih funkcij in samoprispevki za del novih investicij. 

 

S prehodom na tržno gospodarstvo leta 1989 so bile samoupravne interesne skupnosti 

odpravljene in povečala so se proračunska sredstva za posege v gospodarstvo in financiranje 

javne porabe.  
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Leta 1999 je bil sprejet Zakon o javnih financah, ki je začel veljati 15. oktobra 1999, 

uporabljati pa se je začel s 1. januarjem 2000. ZJF je temeljni zakon o financiranju javne 

porabe in vzpostavlja konsistentni pravni okvir za urejanje vseh elementov upravljanja 

sredstev javnih financ in velja za državo in lokalne skupnosti ter druge osebe javnega prava. 

 

Pri reformi javnih financ oziroma reformi upravljanja javnih izdatkov v Sloveniji je bilo tako 

kot v drugih državah nekaj poglavitnih ciljev. Eden od pomembnejših je bil, da se je z 

reformo upravljanja javnih izdatkov želelo uvesti instrumente javnofinančne politike, s 

katerimi bi se povečala učinkovitost, gospodarnost in uspešnost razpolaganja z javnimi 

sredstvi. Drugi pomembni cilj reforme je bil vzpostaviti skladen način poslovanja neposrednih 

in posrednih proračunskih uporabnikov države in lokalnih skupnosti (Cvikl 2007, str. 30–31). 

 

Po vstopu Republike Slovenije v EU 1. maja 2004 se mora prilagoditi struktura 

javnofinančnih programov zaradi potrebe po večjem sofinanciranju programov, ki jih določa 

evropski proračun. Ti evropsko-slovenski programi bi morali biti v skladu s prednostnimi 

nalogami EU in Slovenije, določenimi v Lizbonski strategiji, usmerjeni k spodbujanju 

konkurenčnosti gospodarstva, povečanju podpore raziskavam in razvoju, investiranju v 

človeški kapital in odpravi ovir za polno uveljavitev notranjega trga (Cvikl 2007, str. 31). 

 

 

 

5. ANALIZA PORABE SREDSTEV PO KLJUČNIH RESORJIH 

 

5.1 Vlada in ministrstva 

 

Vlada Republike Slovenije je organ izvršilne oblasti in hkrati najvišji organ državne uprave. 

Vlada opravlja politično izvršilno in upravno funkcijo, kar pomeni, da usmerja in usklajuje 

izvajanje politike države. Kot najvišji organ državne uprave izdaja predpise in sprejema 

pravne, politične, ekonomske, finančne, organizacijske in druge ukrepe, ki so potrebni za 

razvoj države in urejenost razmer na vseh področjih v pristojnosti države (Vlada Republike 

Slovenije, 2013).  
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Vlado sestavljajo predsedniki ter ministri in ministrice. Vlada in ministri so v okviru svojih 

pristojnosti samostojni in odgovorni državnemu zboru. V vlado so imenovani ministri za 

naslednja področja (Vlada Republike Slovenije, 2013): 

 Finance: opravljanje nalog na področju zakladništva, javnega računovodstva, 

proračuna, javnih naročil, davčnega in carinskega sistema, javnofinančnih prihodkov 

in finančnega sistema, finančnega premoženja, poroštev, zadolževanja javnega 

sektorja, javno-zasebnega partnerstva, preglednosti finančnih odnosov, preprečevanja 

in odkrivanja pranja denarja, prirejanja iger na srečo, državnih pomoči ter 

makroekonomskih analiz in napovedi. 

 Notranje zadeve: področje javne varnosti in policije, organizacije in statusa državnega 

tožilstva, pravosodnega nadzora nad poslovanjem državnega tožilstva, upravnih 

notranjih zadev in migracij, naloge na področju uresničevanja ustavnih in zakonskih 

določil … 

 Zunanje zadeve: področja zunanjih zadev države, gospodarske diplomacije, 

konzularne zaščite in mednarodnega prava, sklepanja mednarodnih pogodb in 

humanitarne pomoči, evropskih zadev in sodelovanja z Organizacijo za gospodarsko 

sodelovanje in razvoj. 

 Pravosodje in javna uprava: opravljanje nalog na področjih organizacije in statusa 

sodišč, državnega pravobranilstva in Ustavnega sodišča, ter nadzor nad poslovanjem 

državnega pravobranilstva, civilnega in kazenskega prava, sodnih postopkov, 

vzpostavljanje sistema za organiziranost in delovanje javne uprave ter javnih 

uslužbencev, sodelovanje pri prilagajanju upravnega sistema mednarodnim 

standardom …  

 Obramba: zadeve obrambnega načrta države, razvoja, organizacije, opremljanja, 

delovanja in vodenja Slovenske vojske, priprave civilne obrambe, upravne zveze in 

kriptografsko zaščito v obrambnem sistemu, vojaško šolstvo, organizacija, priprave in 

izvajanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pravice in dolžnosti 

državljanov na obrambnem področju ter v zaščiti in reševanju.  

 Gospodarski razvoj in tehnologija: naloge na področjih ekonomskega sistema in 

razvoja, notranjega trga, tehnične zakonodaje in meril, varstvo potrošnikov in 

konkurence, ekonomskih odnosov s tujino, razvoja podjetniškega sektorja in 

konkurenčnosti, intelektualne lastnine, drobnega gospodarstva in turizma, industrijskih 
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projektov, naloge na področju regionalnega razvoja in evropske kohezijske politike, 

področje tehnologije, meroslovja in pošte. 

 Infrastruktura in prostor: področje železniškega, zračnega, pomorskega prometa, 

plovbe po celinskih vodah, cestnega prometa, naloge na področjih prometne 

infrastrukture in žičniških naprav, prostora in stanovanjske politike, energetike, 

rudarstva, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, razvoja in graditve 

širokopasovnih omrežij. 

 Izobraževanje, znanost, kultura in šport: področja predšolske vzgoje, osnovnega, 

srednjega, višjega in visokega šolstva, znanosti, raziskovanja, športa, ustvarjanja, 

umetnosti, kulture, kulturne dediščine, medijev, informacijske družbe, elektronskih 

komunikacij, slovenskega jezika ter verskih skupnosti. 

 Kmetijstvo in okolje: področje kmetijstva, razvoj podeželja, prehrane, varstva rastlin, 

veterinarstva in zootehnike, gozdarstva, lovstva, ribištva, varnosti in kakovosti krme in 

hrane oziroma živil, varovanje okolja, ohranjanje narave, upravljanje voda, podnebnih 

sprememb, odprave posledic naravnih nesreč in investicij v okoljsko in vodno 

infrastrukturo. 

 Zdravje: področje javnega zdravja, zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja, 

kemijske varnosti, varstva pred sevanji, zdravil in medicinskih pripomočkov, 

prehranskih dopolnil, živil za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene, pitne 

vode ter varnosti in prehranske vrednosti živil oziroma hrane v gostinski dejavnosti, 

institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu. 

 Delo, družina in socialne zadeve: področje delovnih razmerij in pravic iz dela, 

zaposlovanja in poklicnega usposabljanja, enakih možnosti, družine, socialnih zadev, 

invalidskega varstva, vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja ter 

vojnih grobišč.  

  

5.2 Porazdelitev po ključnih resorjih 

 

Za enostavnejši pregled posameznih ministrstev po ključnih resorjih je v spodnji tabeli 

prikazana porazdelitev ministrstev v različnih časovnih obdobjih. 
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Tabela 5.1: Porazdelitev ministrstev po ključnih resorjih 

                Leto 

Resor 

2000–2004 2004–2008 2008–2012 2012–2016 

Izobraževanje 2000: Ministrstvo za 

šolstvo in šport; 

Ministrstvo za znanost in 

tehnologijo; Ministrstvo 

za kulturo 

2001–2004: 

Ministrstvo za 

informacijsko družbo; 

Ministrstvo za šolstvo, 

znanost in šport; 

Ministrstvo za kulturo 

2004-2005: 

Ministrstvo za 

informacijsko 

družbo; Ministrstvo 

za šolstvo, znanost 

in šport; 

Ministrstvo za 

kulturo; 

2006–2008: 

Ministrstvo za 

visoko šolstvo, 

znanost in 

tehnologijo; 

Ministrstvo za 

šolstvo in šport; 

Ministrstvo za 

kulturo 

Ministrstvo za 

visoko šolstvo, 

znanost in 

tehnologijo; 

Ministrstvo za 

šolstvo in šport; 

Ministrstvo za 

kulturo 

Ministrstvo za 

izobraževanje, 

znanost, kulturo 

in šport 

Gospodarstvo 2000: 

Ministrstvo za okolje in 

prostor; 

Ministrstvo za promet in 

zveze; 

Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano; 

Ministrstvo za 

gospodarske dejavnosti; 

Ministrstvo za 

ekonomske odnose in 

razvoj; 

Ministrstvo za malo 

gospodarstvo in turizem 

2001–2004:  

Ministrstvo za okolje in 

prostor; 

Ministrstvo za promet; 

2004-2005: 

Ministrstvo za 

gospodarstvo; 

Ministrstvo za 

kmetijstvo, 

gozdarstvo in 

prehrano; 

Ministrstvo za 

promet; 

Ministrstvo za 

okolje, prostor in 

energijo 

2006–2008: 

Ministrstvo za 

okolje in prostor; 

Ministrstvo za 

promet; 

Ministrstvo za 

kmetijstvo, 

Ministrstvo za 

okolje in prostor; 

Ministrstvo za 

promet; 

Ministrstvo za 

kmetijstvo, 

gozdarstvo in 

prehrano; 

Ministrstvo za 

gospodarstvo 

Ministrstvo za 

infrastrukturo in 
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Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano; 

Ministrstvo za 

gospodarstvo 

gozdarstvo in 

prehrano; 

Ministrstvo za 

gospodarstvo 

Varnost Ministrstvo za obrambo; 

Ministrstvo za notranje 

zadeve 

Ministrstvo za 

obrambo; 

Ministrstvo za 

notranje zadeve 

Ministrstvo za 

obrambo; 

Ministrstvo za 

notranje zadeve 

Ministrstvo za 

obrambo; 

Ministrstvo za 

notranje zadeve 

Socialna 

varnost 

Ministrstvo za delo, 

družino in socialne 

zadeve; 

Ministrstvo za zdravstvo 

Ministrstvo za delo, 

družino in socialne 

zadeve; 

Ministrstvo za 

zdravje 

Ministrstvo za 

delo, družino in 

socialne zadeve; 

Ministrstvo za 

zdravje 

Ministrstvo za 

delo, družino in 

socialne 

zadeve; 

Ministrstvo za 

zdravje 

Pravosodje in 

javna uprava 

Ministrstvo za 

pravosodje; 

2004–2005: 

Ministrstvo za 

pravosodje; 

2006–2008: 

Ministrstvo za 

pravosodje; 

Ministrstvo za 

javno upravo 

Ministrstvo za 

javno upravo; 

Ministrstvo za 

pravosodje 

 

Ministrstvo za 

pravosodje in 

javno upravo 

Finance Ministrstvo za finance Ministrstvo za 

finance 

Ministrstvo za 

finance 

Ministrstvo za 

finance 

Zunanje 

zadeve 

Ministrstvo za zunanje 

zadeve 

Ministrstvo za 

zunanje zadeve 

Ministrstvo za 

zunanje zadeve 

Ministrstvo za 

zunanje zadeve 

Vir: Lazar, lastna raziskava (2014). 

 

5.2.1 Izobraževanje 

 

Tabela 5.2: Odhodki izobraževanja v obdobju 2000–2012 

                      Resor 

Leto 

 

IZOBRAŽEVANJE 

2000 901.503.322 € 2007 1.721.905.000 € 

2001 1.074.769.717 € 2008 1.914.082.887 € 

2002 1.207.347.914 € 2009 1.972.144.676 € 
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2003 1.283.493.741 € 2010 2.176.109.181 € 

2004 1.400.523.168 € 2011 2.206.392.532 € 

2005 1.476.930.467 € 2012 1.797.357.562 € 

2006 1.668.675.693 € SKUPAJ: 20.801.235.858 € 

Vir: Lazar, lastna raziskava (2014).  

 

Graf 5.1: Odhodki izobraževanja v obdobju 2000–2012 

 

Vir: Lazar, lastna raziskava (2014). 

 

Odhodki namenjeni izobraževanju so se skozi celotno obdobje povečevali. Na začetku 

obravnavanih obdobij (2001–2005) so izdatki naraščali, največji del predstavlja Ministrstvo 

za šolstvo in šport. V primerjavi leta 2007 in 2008, glede na izdatke Ministrstva za šolstvo in 

šport, lahko opazimo povečanje izdatkov celotnega ministrstva. Če podrobneje pogledamo 

razporeditev izdatkov, lahko vidimo spremembe na področju kulture, športa in nevladnih 

organizacij, natančneje pri izdatkih, namenjenih investicijam v športno infrastrukturo. Leta 

2007 so stroški znašali 3.419.000 €, leto kasneje pa  6.893.000 €, kar predstavlja dobrih 50 % 

več kot v letu 2008. Razlika je vidna tudi pri pomoči šolajočim (pomoč v srednjem šolstvu), 

saj je bil leta 2008 za slabih 30% večji delež izdatkov na omenjenem področju kot leto prej. 

Leta 2008 je bil delež izdatkov nad povprečjem EU, kar je povezano z visoko vključenostjo v 

izobraževanje v Sloveniji. Največji delež izdatkov Ministrstva za šolstvo in šport 

predstavljajo izdatki namenjeni izobraževanju (primarnemu in sekundarnemu izobraževanju). 
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Odhodki za izobraževanje so se do leta 2009 povečevali na vseh ravneh, leta 2009 pa so se 

izdatki na osnovnošolski ravni zmanjšali. Največji del izdatkov je bil leta 2009 namenjen 

predšolski ravni, saj se je povečalo število otrok, ki so bili vključeni v vrtce (povečevanje 

števila vrtcev, odpiranje novih oddelkov in dodatnega zaposlovanja). Izdatki za izobraževanje 

so se leta 2012, v primerjavi s predhodnim letom, zmanjšali za kar 19 %. Z letom 2012 je v 

veljavo stopil Zakon o uveljavitvi pravic iz javnih sredstev, kar je povzročilo znižanje 

izdatkov za transfere na srednješolski in terciarni ravni izobraževanja. Varčevalni ukrepi, ki 

jih država trenutno izvaja, pa se kažejo v vseh smereh izobraževanja. Država naj bi z 

varčevalnimi ukrepi privarčevala 110,5 milijonov € na področju visokega šolstva, znanosti in 

tehnologije, na področju izobraževanja in športa pa 174,4 milijonov €.  

 

5.2.2 Gospodarstvo 

 

Tabela 5.3: Odhodki gospodarstva 2000–2012 

               Resor 

Leto 

 

GOSPODARSTVO 

2000 752.226.511 € 2007 1.256.919.000 € 

2001 768.615.068 € 2008 1.600.139.225 € 

2002 858.269.291 € 2009 1.606.091.848 € 

2003 929.208.809 € 2010 1.958.797.398 € 

2004 1.006.651.736 € 2011 1.825.516.969 € 

2005 1.044.801.565 € 2012 1.380.585.483 € 

2006 1.130.123.610 € SKUPAJ: 16.117.946.515 € 

Vir: Lazar, lastna raziskava (2014). 
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Graf 5.2: Odhodki gospodarstva v obdobju 2000–2012 

 
Vir: Lazar, lastna raziskava (2014). 

 

Iz tabele in grafa odhodkov gospodarstva v Sloveniji je vse do leta 2007 razvidno naraščanje 

izdatkov. Gospodarska rast je v letih pred krizo temeljila predvsem na ugodnih gibanjih v 

mednarodnem okolju in visoki dostopnosti do finančnih virov. Strma razlika v izdatkih v letu 

2008 je bila posledica gospodarske krize, ki je gospodarski položaj Slovenije močno 

poslabšala. Gospodarska kriza je izpostavila strukturne slabosti slovenskega gospodarstva, ki 

so se odražale v relativno nizki zahtevnosti in dodani vrednosti proizvodov in storitev. Pri 

izdatkih v letu 2008 ugotovimo, da največji del izdatkov predstavlja Ministrstvu za promet, 

od tega kar 49,8 %, Direkcija za vodenje investicij javne železniške infrastrukture (v 

nadaljevanju JŽI). Direkcija RS za ceste je leta 2008 porabila 253.182.809 € izdatkov, kar 

predstavlja 38 % izdatkov Ministrstva za promet. Velik del je bil namenjen kmetijstvu, 

gozdarstvu in ribištvu, kar predstavlja 30 % celotnih izdatkov resorja gospodarstvo v letu 

2008. Največji del izdatkov znotraj Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo je 

predstavljal program reforme kmetijstva in živilstva, dobrih 74 %. Leta 2009 smo beležili 

rahel upad izdatkov, predvsem na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva ter prometa. Prvi 

večji upad izdatkov zasledimo v letu 2011, kjer so se, glede na leto 2010, zmanjšali izdatki 

vseh ministrstev, razen Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kljub zmanjšanju 

izdatkov je Direkcija za vodenje investicij JŽI porabila 8 % več kot leto prej. Drugi upad je 

0 € 

200.000.000 € 

400.000.000 € 

600.000.000 € 

800.000.000 € 

1.000.000.000 € 

1.200.000.000 € 

1.400.000.000 € 

1.600.000.000 € 

1.800.000.000 € 

2.000.000.000 € 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

GOSPODARSTVO 

GOSPODARSTVO 



21 

 

bil leta 2012, kjer so celotni izdatki gospodarstva za 24 % nižji kot leta 2011. Največ izdatkov 

je bilo namenjenih kmetijstvu (od tega ukrepi za razvoj podeželja 51 %), sledili so izdatki za 

promet (od tega največ Direkcija RS za ceste 30 %, sledi železniški promet in infrastruktura 

25 %) ter izdatki za gospodarski razvoj in tehnologijo (od tega 70 % za področje podjetništva 

in konkurenčnosti, 8 % pa za spodbujanje razvoja turizma). V zadnjih letih je v Sloveniji 

prišlo do odmika od uresničevanja osrednjega gospodarskega cilja, to je postati povprečno 

razvita država Evropske unije do leta 2013. Gospodarsko nazadovanje je posledica strukturnih 

slabosti, ki zmanjšujejo konkurenčno sposobnost slovenskega gospodarstva in so posledica 

odlašanja s privatizacijo gospodarstva ter z izvedbo ključnih strukturnih reform v preteklosti.  

 

5.2.3 Varnost 

 

Tabela 5.4: Odhodki varnosti v obdobju 2000–2012 

               Resor 

Leto 

 

VARNOST 

2000 385.601.327 € 2007 858.899.000 € 

2001 464.588.892 € 2008 883.975.710 € 

2002 517.260.662 € 2009 953.321.587 € 

2003 582.253.130 € 2010 945.505.443 € 

2004 650.645.819 € 2011 948.105.875 € 

2005 709.770.965 € 2012 706.064.123 € 

2006 823.363.099 € SKUPAJ: 9.429.355.631 € 

Vir: Lazar, lastna raziskava (2014). 
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Graf 5.3: Odhodki varnosti za obdobje 2000–2012 

 
Vir: Lazar, lastna raziskava (2014). 

 

Varnost spada med osnovne politike delovanja države. Med resor varnosti prištevamo 

Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za notranje zadeve. Glede na zgoraj prikazani graf 

lahko vidimo letno naraščanje odhodkov resorja varnost. Večji del resorja varnost 

predstavljajo izdatki policije in Slovenske vojske. Če se ustavimo pri primerjavi let 2005 in 

2006, vidimo naraščanje izdatkov znotraj ministrstev. Izdatki za policijo so v letu 2005 

znašali 281.704.761 €, od tega so za plače zaposlenih za notranjo varnost namenili kar 70 %. 

Leta 2006 so bili izdatki za policijo, glede na leto 2005, večji za 20 %. Izdatki Ministrstva za 

obrambo so bili leta 2006 za kar 38 % višji kot predhodno leto. Leta 2007 so bili izdatki 

resorja varnost zopet večji, vendar pa podrobnejši pogled kaže na zmanjšanje izdatkov 

Ministrstva za notranje zadeve za slabih 10 %. Razlika je vidna predvsem pri stroških 

vzpostavitve nadzora na južni meji. Leta 2010 beležimo manjši upad izdatkov Ministrstva za 

obrambo. Padec izdatkov za 12 % predstavlja predvsem manj stroškov operativnega 

delovanja in vzdrževanja pripravljenosti Generalštaba Slovenske vojske in pa zagotavljanje 

oborožitvenih in infrastrukturnih zmogljivosti. Leta 2012 smo beležili nižje izdatke obeh 

ministrstev. Zmanjšanje izdatkov Ministrstva za obrambo za 32 % lahko vidimo predvsem v 
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zmanjšanju stroškov znanstveno raziskovalne dejavnosti in Generalštaba Slovenske vojske. 

Tudi Ministrstvo za notranje zadeve je svoje izdatke v zadnjem letu zmanjšalo za dobrih 15 %  

– predvsem v policijski in kriminalistični dejavnosti.  

 

5.2.4 Socialna varnost 

 

Tabela 5.5: Odhodki socialne varnosti v obdobju 2000–2012 

               Resor 

Leto 

SOCIALNA 

VARNOST 

2000 790.887.857 € 2007 1.239.019.000 € 

2001 904.260.791 € 2008 1.392.725.816 € 

2002 1.008.302.078 € 2009 1.378.299.142 € 

2003 1.090.062.974 € 2010 1.903.532.856 € 

2004 1.168.507.995 € 2011 1.746.287.489 € 

2005 1.191.753.050 € 2012 1.735.259.812 € 

2006 1.236.971.920 € SKUPAJ: 16.785.870.781 € 

Vir: Lazar, lastna raziskava (2014). 

 

Graf 5.4: Odhodki socialne varnosti v obdobju 2000–2012 

 
Vir: Lazar, lastna raziskava (2014). 
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Odhodki namenjeni socialni varnosti so do leta 2006 naraščali. V obdobju 2001–2006 so se 

realno povečevali za približno 3 % letno. Če primerjamo leto 2001 in 2006, lahko ugotovimo, 

da so se izdatki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v 6 letih skupaj povečali za 24 

%, izdatki Ministrstva za zdravje pa za dobrih 57 %. Največji del izdatkov je namenjen 

socialnemu varstvu, natančneje za družinske prejemke in starševska nadomestila. Ministrstvo 

za zdravje največji del izdatkov nameni zdravstvenemu varstvu, kjer so se plače v obdobju 6 

let povečale za kar 50 %. Prvo zmanjšanje izdatkov beležimo v letu 2007, na strani 

Ministrstva za zdravje, kjer so plače še vedno naraščale, zmanjševale pa so se investicije in 

vzdrževanje državnih organov. Odhodki so se zmanjšali leta 2009, naglo pa so narasli leta 

2010. Vzrok za močno povečanje izdatkov namenjenih socialni varnosti je v posledicah 

gospodarske krize in demografskih sprememb. K visokemu porastu leta 2010 so največ 

prispevale nadpovprečne rasti izdatkov za pokojnine, ki predstavljajo največji del sredstev za 

socialno varnost. Močno so porasla tudi sredstva za varstvo brezposelnih, družine in otroke ter 

za druge oblike socialne izključenosti, predvsem za denarne socialne pomoči (Internetni vir 

8). Leta 2011 smo beležili prvi upad izdatkov namenjenih socialni varnosti. Leto kasneje so se 

izdatki zdravstva zmanjšali za 50 %, najbolj očitna je razlika v zdravstvenem varstvu. Izdatki 

Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pa so se leta 2012 povečali. Potrebno je 

omeniti, da so se kljub povečanju izdatkov zmanjšali izdatki socialnega varstva, ki so najbolj 

vidni pri družinskih prejemkih in starševskih nadomestilih.  

 

5.2.5 Pravosodje in javna uprava 

 

Tabela 5.6: Odhodki pravosodja in javne uprave v obdobju 2000–2012 

               Resor 

Leto 

PRAVOSODJE IN 

JAVNA UPRAVA 

2000 29.584.823 € 2007 124.802.000 € 

2001 32.380.809 € 2008 169.629.607 € 

2002 33.599.357 € 2009 258.354.319 € 

2003 35.828.776 € 2010 154.009.335 € 

2004 36.164.405 € 2011 199.317.106 € 

2005 40.326.202 € 2012 104.728.677 € 

2006 146.960.161 € SKUPAJ: 1.365.685.577 € 

Vir: Lazar, lastna raziskava (2014). 



25 

 

Graf 5.5: Odhodki pravosodja in javne uprave v obdobju 2000–2012 

 
Vir: Lazar, lastna raziskava (2014). 

 

Izdatki resorja pravosodje in javna uprava so do leta 2006 zajemali le izdatke Ministrstva za 

pravosodje. Ministrstvo za pravosodje je letno povečevalo odhodke, kar ne velja za 

Ministrstvo za javno upravo. Ministrstvo za pravosodje je letno povečevalo izdatke, ki so bili 

namenjeni plačam. V letu 2008 je prišlo do zmanjšanja izdatkov zaradi štipendij za študij 

prava. V  letu 2007 je bilo 121.000 € namenjenih štipendiranju študentov prava, leta 2008 pa 

so se izdatki zmanjšali na 70.800 €, kar je dobrih 41 %. Ministrstvo za javno upravo je v 

prvem letu delovanja (2006–2007) zmanjšalo izdatke za 18 %, najvišje odstopanje pa je bilo v 

delovanju notranjih zadev in varnosti, natančneje v programu vzpostavljanja južne meje. Leta 

2006 je Ministrstvo za javno upravo porabilo 24.762.485 €, leto kasneje pa le 411.855 €. 

Izdatki ministrstva so leta 2008 znašali 114.974.215 €, leto kasneje pa 198.244.381 €. Če 

pogledamo razloge za povečanje izdatkov, se lahko ustavimo pri kadrovski upravi, natančneje 

pri njihovih plačah. Leta 2008 so plače namenjene kadrovski upravi znašale 15.318.000 €, 

leto kasneje pa kar 53.122.000 €, kar je skoraj 4 krat več. Leta 2009 so se izdatki obeh 

ministrstev povečali, naglo zmanjšanje pa beležimo v letu 2010, ko so se izdatki Ministrstva 

za javno upravo zmanjšali za kar 60 %. Ko sta se leta 2012 ministrstvi združili v enotno, so 

izdatki za leto 2012 znašali 104.728.677 €. 

0 € 

25.000.000 € 

50.000.000 € 

75.000.000 € 

100.000.000 € 

125.000.000 € 

150.000.000 € 

175.000.000 € 

200.000.000 € 

225.000.000 € 

250.000.000 € 

275.000.000 € 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PRAVOSODJE IN JAVNA UPRAVA 

PRAVOSODJE IN JAVNA UPRAVA 



26 

 

5.2.6 Finance 

 

Tabela 5.7: Odhodki financ za obdobje 2000–2012 

               Resor 

Leto 

 

FINANCE 

2000 1.114.031.289 € 2007 2.422.270.000 € 

2001 1.410.962.836 € 2008 2.119.205.666 € 

2002 1.552.922.818 € 2009 2.280.276.477 € 

2003 1.680.131.318 € 2010 2.618.456.752 € 

2004 1.762.704.156 € 2011 2.740.999.162 € 

2005 2.215.922.826 € 2012 2.820.303.630 € 

2006 2.237.365.448 € SKUPAJ: 26.975.552.377 € 

Vir: Lazar, lastna raziskava (2014). 

 

Graf 5.6: Odhodki financ v obdobju 2000–2012

 

Vir: Lazar, lastna raziskava (2014). 
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Ministrstvo za finance skrbi za makroekonomski in fiskalni okvir delovanja vlade. Z 

različnimi ustreznimi ukrepi fiskalne politike in drugih politik v svoji pristojnosti podpira 

učinkovit in stabilen razvoj gospodarstva in družbe kot celote. Izdatki Ministrstva za finance 

so se letno povečevali, saj so se letno povečevali stroški, ki so obsegali urejanje na področju 

fiskalne politike, mednarodnega sodelovanja in pomoči, lokalne samouprave, pravosodja itd. 

Prvo odstopanje na grafu je vidno v letu 2008, ko so bili izdatki ministrstva manjši kot 

predhodno leto. Celotni izdatki leta 2008 so bili v primerjavi s predhodnim letom nižji za 

dobrih 12 %, kar je odraz zmanjšanja izdatkov financiranja aktivnosti, ki so vezane za EU 

proračun. Izdatki EU proračuna so v letu 2007 znašali 149.000 €, leto kasneje pa 64.447 €. 

Manj denarja je bilo namenjenega tudi fiskalnemu sistemu, področju privatizacije in nadzora, 

zunanji politiki in mednarodni pomoči, notranjim zadevam in varnosti itd. Veliko razliko 

lahko vidimo na področju lokalne samouprave, natančneje pri sofinanciranju dejavnosti občin, 

ožjih delov občin in zvez občin. Odstotek izdatkov je leta 2008 kar 95,4% nižji v primerjavi z 

letom 2007. Po letu 2008 so izdatki zopet naraščali vse do leta 2012, saj so se povečevali 

izdatki Davčne uprave RS, Carinske uprave RS in drugih pristojnosti.  Povišanje izdatkov 

beležimo pri servisiranju javnega dolga, plačil v Evropsko unijo in rezerve. V letu 2009 so 

temu namenjeni izdatki znašali 363.016.531 €, leta 2012 pa kar 1.203.427.776 €, kar je za 

slabih 70 % več.  

 

Za uravnoteženje javnih finance je bil maja 2012 sprejet nabor ukrepov, ki je bistveno omejil 

naraščanje javnofinančnih odhodkov in s tem omogočil zniževanje primanjkljaja sektorja 

države v letu 2012 na raven blizu 3,5 % BDP ali za več kot milijardo evrov. Ukrepi so 

pretežno usmerjeni v neposredno zmanjševanje odhodkov, uvajajo pa tudi davčne spodbude 

za investicije ter raziskave in razvoj (Urad vlade RS za komuniciranje 2011). 

 

5.2.7 Zunanje zadeve 

 

Tabela 5.8: Odhodki zunanjih zadev v obdobju 2000–2012 

               Resor 

Leto 

ZUNANJE 

ZADEVE 

2000 38.826.435 € 2007 59.153.000 € 

2001 49.055.688 € 2008 81.225.326 € 

2002 51.317.539 € 2009 70.152.053 € 
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2003 58.521.612 € 2010 79.739.802 € 

2004 61.018.620 € 2011 75.936.174 € 

2005 70.618.908 € 2012 79.541.871 € 

2006 64.742.138 € SKUPAJ: 839.849.165 € 

Vir: Lazar, lastna raziskava (2014). 

 

Graf 5.7: Odhodki zunanjih zadev v obdobju 2000–2012 

 
Vir: Lazar, lastna raziskava (2014). 

 

Slovenija je leta 2004 postala članica EU in zveze NATO in s tem končala lastno umeščanje v 
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predsedovanju EU. Sledi porast v letu 2010 in padec v letu 2011. Razlog porasta so bili 

izdatki namenjeni izvajanju zunanje politike, mednarodni pomoči in članarinam ter udeležbi 

mednarodnim organizacijam. V letu 2012 so bili izdatki zopet višji, saj je bilo 33.881.573 € 

namenjenih sektorju izvajanja zunanje politike (leta 2011 so znašali 21.602.051 €). 

 

5.2.8 Skupno resorji 

 

Graf 5.8: Skupno resorji v obdobju 2000–2012 

 

Vir: Lazar, lastna raziskava (2014). 
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in določa njihova prednostna področja (Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in 

evropske zadeve, 2013). 

 

Politična in gospodarska vizija Slovenije je socialno tržno gospodarstvo, ki bo povezalo 

liberalno in tržno gospodarstvo z gospodarsko učinkovitostjo in prilagodljivostjo, toda 

socialno in partnersko državo. V ospredju SRS je celovita blaginja državljanov, zato se ne 

osredotoča samo na gospodarska vprašanja, temveč vključuje socialna, okoljska, politična, 

pravna in kulturna razmerja (Državni razvojni program Republike Slovenije 2007–2013, 

2013). 

 

Štirje temeljni cilji SRS, ki naj bi jih Slovenija dosegla do leta 2013, so (Državni razvojni 

program Republike Slovenije 2007–2013, 2013): 

 Gospodarski razvojni cilj – v desetih letih preseči povprečno raven gospodarske 

razvitosti EU in povečati zaposlenost skladno s cilji lizbonske strategije. 

 Družbeno razvojni cilj – izboljšati kakovost življenja in blaginjo vseh državljanov. 

 Medgeneracijski in sonaravni razvojni cilj – uveljaviti načelo trajnosti kot 

temeljnega kakovostnega merila na vseh področjih razvoja, tudi glede trajnostnega 

obnavljanja prebivalstva. Načelo trajnosti zahteva, da se potrebe današnjih generacij 

zadovoljujejo tako, da ne omejujejo možnost prihodnjih rodov za vsaj enako uspešno 

zadovoljevanje njihovih potreb v prihodnosti. 

 Razvojni cilj – da bi Slovenija v mednarodnem okolju s svojim razvojnim vzorcem, 

kulturno identiteto in angažiranim delovanjem v mednarodni skupnosti postala v 

svetu prepoznavna in ugledna država.  

 

6.4 Cilji DRP 

 

Z izvedbo DRP se je v razvoj Slovenije investiralo iz državnega proračuna, proračuna EU, 

občinskih proračunov ter zasebnih in drugih virov. S tem naj bi bil povečan kapital in njegova 

učinkovitost ter zagotovljena dolgoročna konkurenčnost (Državni razvojni program 

Republike Slovenije 2007–2013, 2013). 

 

Cilja DRP sta: 

 povečati gospodarski, okoljski in družbeni kapital; 
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 povečati učinkovitost v smislu konkurenčnosti gospodarstva, kakovosti življenja in 

trajnostne rabe naravnih virov. 

 

Razvojno-investicijske prioritete DRP so strukturirane enako kot razvojne prioritete SRS, le 

da DRP v prvi prioriteti vključuje še infrastrukturo, v peti pa predvsem razvoj podeželja in 

ribištva ter izboljšanje življenja v urbanih in podeželskih območjih (Državni razvojni program 

Republike Slovenije 2007–2013, 2013).  

Cilji razvojno-investicijskih prioritet DRP so: 

 Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast: spodbujanje podjetništva, povečanje 

inovativnosti, obseg domačih in tujih naložb v gospodarstvu in prometni, 

informacijski in komunikacijski infrastrukturi, vključno z razvojem človeških virov v 

podjetjih ter spodbujanje internacionalizacije slovenskih podjetij za povečanje 

konkurenčnosti. 

 Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski 

razvoj ter kakovostna delovna mesta: povečati podporo terciarnega izobraževanja in 

raziskovalno-razvojne dejavnosti potrebam gospodarstva ter trga dela za globalno 

konkurenčnost podjetij, proizvodov, storitev in oseb. Pričakovani učinek bi temeljil na 

prilagoditvi področja raziskav in razvoja potrebam širše družbe ter gospodarstva za 

doseganje globalne konkurenčnosti. Povečanje prenosa znanja med institucijami. 

 Učinkovita in cenejša država: sem sodi učinkovita in uspešna javna uprava, s katero 

bomo izboljšali kakovost storitev države, kar vključuje tudi vzpostavitev javno-

zasebnih partnerstev, reformo institucij na trgu dela, spodbujanje razvoja nevladnih 

organizacij in civilnega dialoga, spodbujanje razvoja lokalne razvojne pobude in 

povezovanja v okviru regionalnih razvojnih institucij; cilj te prioritete je zvišati 

kakovost in učinkovitost storitev države ter znižati javne izdatke z izločitvijo storitev, 

ki se lahko zagotavljajo na trgu, iz proračunov. Najpomembnejši varčevalni ukrep, ki 

ga je država sprejela, je zmanjšanje števila zaposlenih v državni upravi. Vlada je 

sklenila število zaposlenih zmanjšati, v vsakem resorju pa uvedla ukrepe, s katerimi 

bodo ta cilj dosegli. Zmanjševanje števila zaposlenih naj bi se doseglo z neizvajanjem 

nadomestnega zaposlovanja, kar pomeni, da se praviloma ne bo nadomeščalo tistih 

zaposlenih, ki jim bo delovno razmerje prenehalo. V obdobju od decembra 2006 do 

aprila 2013 se je število zaposlenih v državni upravi zmanjšalo za kar 5,5 % oziroma 

1906 javnih uslužbencev. Drugače kažejo številke zaposlenih v celotnem javnem 
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sektorju, ki poleg ožje državne uprave vključuje tudi javne zavode in druge izvajalce 

javnih služb na področju vzgoje in izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva, 

kulture itd. V obdobju od decembra 2006 do decembra 2012 se je število zaposlenih 

povečalo za 3,7 % (Ministrstva v pripravo sklepov za manj zaposlenih v javnem 

sektorju, 2013).  

 Moderna socialna država in večja zaposlenost: doseči polne zaposlenosti in 

preprečiti revščino ter posledično socialno izključenost z izobraževanjem, 

izboljšanjem priložnosti trga dela in z zagotavljanjem varne zaposlitve. V spodnji 

tabeli so prikazani podatki o stopnjah brezposelnosti v določenih obdobjih. 

 

Tabela 6.1: Registrirana brezposelnost za obdobje 2000–2013 

Leto Št. registrirano 

brezposelnih oseb 

Povprečno št. 

registrirano 

brezposelnih oseb 

Povprečna stopnja 

registrirane 

brezposelnosti (v %) 

2000 104.583 106.635 12,2 

2001 104.316 101.857 11,6 

2002 99.607 102.635 11,6 

2003 95.993 97.674 11,2 

2004 90.728 92.826 10,6 

2005 92.575 91.889 10,2 

2006 78.303 85.836 9,4 

2007 68.411 71.336 7,7 

2008 68.239 63.216 6,7 

2009 96.672 86.354 9,1 

2010 110.021 100.504 10,7 

2011 112.754 110.692 11,8 

2012 118.061 110.183 11,3 

Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2013 

 

V zgornji tabeli so predstavljeni podatki o gibanju brezposelnosti v obdobju od leta 2000 do 

leta 2012. Po podatkih sodeč je stopnja brezposelnosti v prvih letih obravnavanja upadala vse 

do leta 2008. Ključni prelom je doživela leta 2008, saj je dosegla najnižjo stopnjo po 

osamosvojitvi, razlog naglega povišanja brezposelnosti pa je bila predvsem kriza v 
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gopodarstvu, ki se je kazala v zmanjševanju proizvodnje in povpraševanju po produktih, 

posledično s tem pa tudi odpuščanju delovne sile in porastu brezposelnosti.  

 

Delovna aktivnost v Sloveniji je od leta 2008 naprej občutno upadala. Stopnja delovne 

aktivnosti je v letu 2012 znašala 68,3 % (za 4,6 % manj kot leta 2008). Čeprav je bila 

Slovenija vse od leta 2000 naprej nad povprečjem EU glede stopnje delovne aktivnosti, se je v 

letu 2012 spustila rahlo pod povprečje (EU-27 68,5 %) in se oddaljila od cilja Evrope 2020.  

 

Podatki kažejo na to, da smo lahko zadovoljni z upadom števila brezposelnih v zadnjem času, 

kar kaže na to, da so ukrepi na trgu dela pravilni in da delujejo. Ob koncu junija 2013 je bilo 

na zavodu 1,7 % manj prijavljenih brezposelnih kot maja istega leta. Ministrstvo za delo, 

družino, socialno delo in enake možnosti je letošnje leto zaradi naraščanja brezposelnosti med 

mladimi več pozornosti usmerilo prav v to ciljno skupino. Povečala so se sredstva in število 

vključenih v javna dela, uvedli pa so tudi oprostitev plačila prispevkov za zaposlovanje 

mladih. Ministrstvo je bilo uspešno tudi pri črpanju in porabi sredstev Evropskega socialnega 

sklada, ki so namenjeni aktvni politiki zaposlovanja za brezposelne, izvajajo pa se tudi ukrepi 

za zaposlene, modernizacijo intitucij na trgu dela, regijske štipendijske sheme in ostali 

projekti (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2013).  

 

Iz državnega proračuna je Ministrstvo za delo, družino, socialno delo in enake možnosti 

izčrpalo že več kot 45 milijonov EUR sredstev Evropskega socialnega sklada, kar predstavlja 

polovico vseh načrtovanih sredstev za leto 2013 (Ministrstvo za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti, 2013).  

 

 Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja: zagotoviti visoko 

kakovost življenja, ki temelji na razvoju kulture in nacionalne identitete, skladnejšem 

razvoju regij, varnosti, gospodarjenju s prostorom in trajnostni mobilnosti ter 

izboljšani kakovosti okolja ter ustrezni komunalni infrastrukturi.  

 

Najpomembnejši dejavnik strukturnih sprememb v razvojnih izdatkih v naslednjem 

programskem obdobju naj bi bila razvojna sredstva EU, ki bi bila v največji meri usmerjena v 

prvo in peto prioriteto DRP. Glede na izhodiščno leto se realno povečujejo vse razvojne 

prioritete DRP, najbolj pa prav prva (konkurenčnost) in peta (trajnostni razvoj). Vlaganja, ki 
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sodijo v prvo prioriteto DRP, naj bi se do konca programskega obdobja v strukturi vseh 

razvojnih izdatkov podvojila (z 8,9 % na 17,8 %). To deloma izhaja iz pogajanj z EU, deloma 

pa je to odraz potreb, izraženih v regionalnih razvojnih programih in v Resoluciji o 

nacionalnih razvojnih projektih do leta 2023. Vlaganja v trajnostni razvoj bi tekom 

programskega obdobja pridobila 4 strukturne točke (s 34,7 % na 38,7 % vseh razvojnih 

izdatkov). Največ prostora za nove programe, ki bodo predmet odločanja v prihodnjih 

proračunskih razpravah, se odpira v okviru pete prioritete DRP v povezavi s ciljem 

udejanjanja trajnostnega razvoja (2,1 milijarde evrov). Veliko prostora (552 milijonov evrov) 

je še v okviru druge prioritete, kjer gre za ustvarjanje in prenos znanj med univerzo in 

gospodarstvom (Državni razvojni program Republike Slovenije 2007–2013, 2013). 

 

 

7. SLOVENIJA V FINANČNI PERSPEKTIVI EU 2007–2013 

 

 

Za položaj Slovenije v finančni perspektivi 2007–2013 so bila pomembna tako pogajanja za 

vstop v EU kot pogajanja o finančni perspektivi vstopa v EU. Slovenija je namreč tako ali 

drugače nove članice že prvi delovni dan (3. maj 2004) polnopravnega članstva začela 

financirati evropski proračun, kar je povečalo odhodke državnega proračuna (Cvikl 2007, str. 

290). 

 

V obdobju finančne perspektive 2007–2013 bi lahko Republika Slovenija pomembno okrepila 

neto položaj državnega proračuna do proračuna EU, zato je morala leta 2007 povečati obseg 

upravičenih zahtevkov za povračila iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada (Cvikl 2007, 

str. 290–291). 

 

Vlada Republike Slovenije v proračunskih dokumentih napoveduje, da naj bi prejela iz 

proračuna EU v naslednjih letih znatno več sredstev kot v preteklih letih (Cvikl 2007, str. 

290–291). 
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7.1 Strategija razvoja Republike Slovenije in finančne perspektive 

 

Temeljni razvojni cilj Slovenije v desetih letih (do konca leta 2013) je preseči povprečno 

raven gospodarske razvitosti razširjene EU. Strategija razvoja Slovenije in njena uresničitev 

naj bi bila odgovor, kako zmanjšati razvojni zaostanek za razvitejšimi članicami EU. Hkrati je 

treba poudariti, da se tudi EU srečuje z izzivi, kako izboljšati konkurenčnost evropskega 

gospodarstva in ujeti ZDA, Japonsko, Avstralijo in Kitajsko glede hitrosti gospodarske rasti 

ter ravni gospodarskega razvoja (Cvikl 2007, str. 297). 

 

Razvojni cilji in ukrepi Strategije razvoja Slovenije se glede na proračunske klasifikacije v 

obliki programov, projektov in aktivnosti vključijo in uresničijo v državnem proračunu in 

lokalnih proračunih prihodnjih let. Vsebinsko sta z vidika EU za uresničevanje Strategije 

razvoja Slovenije ključni dve zadevi (Cvikl 2007, str. 298): 

 Sredstva za izvajanje Lizbonske strategije se namenijo krepitvi notranjega trga –  to 

pomeni odpravljanje ozkih grl pri delovanju notranjega trga, sofinanciranje projektov 

na področju raziskav in razvoja ter projektov, ki bodo prispevali h krepitvi človeškega 

kapitala.  

 Domača proračunska situacija – gre za prilagoditev strukture slovenskega proračuna, 

da nam bo le-to omogočilo kar največji možni izkoristek razpoložljivih sredstev Unije. 

 

 

8. STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENIJE 2014–2020 

 

 

Smo v času, ko globalna gospodarska in finančna kriza močno določa oblikovanje politik tako 

na nadnacionalni ravni kot tudi na nacionalnih ravneh. Pregled razvoja Slovenije v zadnjih 

letih kaže, da je odmik od uresničevanja strateških ciljev na gospodarskem, okoljskem in 

socialnem področju v času sedanje gospodarske krize močno povezan z nezadostnim, 

predvsem pa z neučinkovitim izvajanjem ključnih strateških usmeritev v času krize. Zaradi 

globine krize in bistveno spremenjenih mednarodnih razmer Slovenija danes potrebuje 

razmislek o novem razvojnem modelu, ki bo, ob upoštevanju pričakovanih prihodnjih izzivov, 

gradil na povezovanju vseh obstoječih potencialov in med drugim predstavljal okvir za 

učinkovito izvajanje že sprejetih perspektivnih usmeritev. S tem vodilom Slovenija pristopa k 
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pripravi novih strateških dokumentov za obdobje od leta 2014 naprej (Neformalni osnutek 

partnerskega sporazuma Slovenija, 2013). 

 

Če se osredotočimo na Poročila o razvoju Slovenije 2012 in 2013, lahko ugotovimo, da 

Slovenija ni bila uspešna pri doseganju ključnih ciljev na gospodarskem, socialnem in 

okoljskem področju. Največji padec gospodarske aktivnosti med državami EU smo beležili v 

začetku gospodarske krize. Posledice so bile vidne v poslabšanju gospodarskih razmer v 

obdobju 2009–2011, kar je privedlo do zmanjšanja materialne blaginje prebivalstva, ki se je 

pred kriznim obdobjem izboljševala. Zaostrile so se tudi razmere na trgu dela, kar je skupaj z 

reformo in ukrepi za uravnoteženje javnih financ na področju socialnih transferjev v letu 2012 

še poglobilo zmanjševanje razpoložljivega dohodka. Tudi na področju okoljskega razvoja 

Slovenija ni v zadostni meri sledila usmeritvam Strategije razvoja Slovenije. 

 

8.1 Prioritetna področja in možne rešitve 

 

V izhodiščih Strategije razvoja Slovenije 2014–2020 so identificirane štiri razvojne prioritete. 

Opredeljene prioritete in investicijska področja ter predvideni rezultati bodo osnovno 

vsebinsko merilo za identificiranje konkretnih ukrepov in projektov. Področja oziroma 

prioritete smiselno povezujejo posamezne sektorske politike ter tako postavljajo temelje za 

doseganje učinkov vseh ukrepov in dejavnosti. 

 

Razvojne prioritete so (Strategija razvoja Slovenije 2014–2020, 2013): 

1. konkurenčno gospodarstvo; 

2. znanje in zaposlovanje; 

3. zeleno življenjsko okolje; 

4. vključujoča družba. 

 

Predpogoj za doseganje srednjeročnih strateških usmeritev so stabiliziranje in razvojno 

naravnane javne finance ter učinkovit finančni načrt. Prioritetna področja so identificirana na 

podlagi analize stanja in analize SWOT ter upoštevajoč globalne trende. Na kratko bom 

nanizala le nekaj načinov, kako priti do želenih rezultatov na posameznem področju oziroma 

kakšne so možne rešitve za doseganje le-teh.  
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8.1.1 Konkurenčno gospodarstvo 

 

Možne rešitve in predlogi so (Strategija razvoja Slovenije 2014–2020, 2013): 

- zagotovitev ugodnih finančnih virov za podporo rasti in razvoju podjetij, vključno s 

podporo za prestrukturiranje podjetij perspektivnih za nadaljnji razvoj in za nadaljnjo 

rast podjetij, ki so mednarodno konkurenčna; 

- podpora za inovativno start up podjetništvo (tudi internetno start up podjetništvo, 

povezovanje in mreženje med podjetji in z institucijami znanja ter preko krepitve 

razvojnih oddelkov v podjetjih; 

- vlaganja v razvoj interneta prihodnosti (infrastruktura, storitve, proizvodi); 

- zagotavljanje ustrezne podpore tujim investitorjem; 

- razvoj turizma in dvig kakovosti, konkurenčnosti in učinkovitega ter inovativnega 

trženja Slovenije kot turistične destinacije; 

- spodbujanje gospodarskega sodelovanja s slovensko narodno skupnostjo zunaj meja 

Republike Slovenije; 

- posodobitev javne prometne infrastrukture za doseganje trajnostne mobilnosti, 

regionalne povezanosti in razvoja logistične dejavnosti s poudarkom na razvoju 

železniške infrastrukture in javnega potniškega prometa; 

- vlaganja v izgradnjo in modernizacijo energetske infrastrukture za distribucijo in 

prenos energije, vključno s pametnimi omrežji. 

 

8.1.2 Znanje in zaposlovanje 

 

Možne rešitve in predlogi so (Strategija razvoja Slovenije 2014–2020, 2013): 

- posodobitev ukrepov za vključevanje mladih na trg dela; 

- izvajanje različnih spodbud za zaposlovanje, ki bodo povezana z investicijskimi in 

razvojnimi projekti ter usposabljanjem; 

- oblikovanje ukrepov za prilagajanje delovnih mest (predvsem mladim in starejšim) in 

spodbujanje razvoja delovnih mest na novih področjih;  

- z ustvarjanjem pogojev za oblikovanje kakovostnega, odzivnega sistema vzgoje in 

izobraževanja, ki bo zagotavljal pridobivanje znanja, temeljnih in poklicnih 

kompetenc/zmožnosti, s katerimi se bo posameznik lahko učinkovito vključeval v svet 

dela in življenje; 
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- ustvarjanje pogojev za hitrejše in učinkovitejše prehajanje mladih iz izobraževanja v 

delo in obratno; 

- modernizacija in večja učinkovitost delovanja ZRSZ in drugih institucij na trgu dela;  

- povečanje ponudbe na trgu dela tudi z migracijami; 

- povečanje privlačnosti poklicnega izobraževanja in izobraževanja ter usposabljanja za 

opravljanje deficitarnih poklicev, tradicionalnih znanj in veščin; 

- motiviranje in pomoč mladim, ki so predčasno izstopili iz šolskega sistema za 

ponovno vključitev v izobraževanje oziroma na trg dela; 

- krepitev dostopnosti izobraževanja v celotnem življenjskem ciklu posameznika in 

družbe (brezposelni, zaposleni, delodajalci, samozaposleni);  

- usposabljanje in krepitev profesionalnega kapitala strokovnih delavcev v 

izobraževanju na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja za razvoj novih učnih metod, 

prenos primerov dobrih praks ter uporabe tehnologij na vseh ravneh izobraževanja. 

 

8.1.3 Zeleno življenjsko okolje 

 

Možne rešitve in predlogi so (Strategija razvoja Slovenije 2014–2020, 2013): 

- vključevanje okoljskih vidikov v horizontalne sektorje (raziskave, razvoj, inovacije in 

izobraževanje in ustrezno usposabljanje zaposlenih in brezposelnih); 

- investiranje v razvoj in nadgradnjo obstoječih in novih tehnologij, ki omogočajo 

mednarodno konkurenčno pridobivanje električne energije brez izpustov toplogrednih 

plinov; 

- povezovanje kreativnih in kulturnih industrij ter področja okolja in uporabe okolju 

prijaznega oblikovanja pri razvoju izdelkov in storitev z visoko dodano vrednostjo ter 

oživljanjem uporabe tradicionalnih materialov, tehnik in veščin (ključno tudi trženje); 

- spodbujanje socialnega podjetništva na vseh področjih (okolje, energija, turizem, 

kultura, kmetijstvo); 

- vlaganja v razvoj turizma ter na podeželju skupaj z izkoriščanjem potencialov kulturne 

dediščine, razvojem javne kulturne infrastrukture in z regeneracijo urbane kulturne 

infrastrukture ter v razvoj programov sodobne kulture; spodbujanje oblikovanja 

lokalnih verig dobaviteljev za potrebe turizma – že omenjeni razvoj turizma na 

trajnostnem konceptu je spodbujevalec kakovosti življenja in blaginje v Sloveniji, ki 

generira razvoj na lokalnem in regionalnem nivoju ter obenem omogoča nova delovna 

mesta; 

Komentar [a1]: Navedenke oblikujemo 
po navodilih. Med besedilom v navedenki 

praviloma navajamo samo Avtorjev priimek 

ali naslov dokumenta (v kolikor nimamo 

podatke o avtorju) in letnico objave. 
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- vlaganja v zeleno infrastrukturo in ukrepi za varstvo narave; 

- vzpostaviti okvir za bolj učinkovito gospodarjenje z vsemi gozdovi v državi, predvsem 

pa za vzpostavitev konkurenčnega okolja za upravljanje državnih gozdov brez 

dolgoročnih koncesij. 

 

8.1.4 Vključujoča družba 

 

Možne rešitve in predlogi so (Strategija razvoja Slovenije 2014–2020, 2013): 

- za zmanjšanje stopnje tveganja revščine:  

 oblikovanje aktivne politike zaposlovanja, ki bo usmerjena v izvajanje 

učinkovitih kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov za povečanje zaposljivosti 

ranljivih skupin prebivalstva in prejemnikov socialnih transferjev ter 

zmanjševanje dolgotrajne brezposelnosti, 

 razvijanje in posodobitev programov socialne aktivacije, namenjene motivaciji 

ter grajenju zmožnosti in kompetenc dolgotrajno brezposelnih posameznikov z 

različnimi težavami, 

 razvijanje novih pristopov za sodelovanje institucij na področju zaposlovanja 

ter socialnega vključevanja in izobraževanja; 

- razvijanje nove in posodobitev obstoječe oblike socialnih in družinskih prejemkov ter 

nadomestil, ki bi zagotavljale enake možnosti za rast in razvoj otrok, socialno 

vključenost in dostop do ustreznih storitev; 

- vlaganje v dejavnosti, s katerimi bi izboljšali dostopnost, sodelovanje in enakost v 

družbi ter večjo vključenost v sistem izobraževanja in usposabljanja, zdravja, 

rehabilitacije ter socialne varnosti invalidov; 

- za zgodnejše osamosvajanje mladih bi ob ustreznih ukrepih za njihovo čim hitrejšo 

vključitev na trg dela, znotraj stanovanjske politike oblikovali ustrezne ukrepe, ki 

bodo omogočali hitrejše osamosvajanje mladih (npr. stanovanjske kooperative); 

- reformiranje zdravstvenega sistema in prenovitev pokojninskega sistema; 

- moderniziranje zdravstvene in socialne storitve z uporabo informacijsko-

komunikacijskih tehnologij; 

- krepitev lokalne razvojne pobude in razvojna partnerstva. 

 

Komentar [a2]: Navedenke oblikujemo 

po navodilih. Med besedilom v navedenki 

praviloma navajamo samo Avtorjev priimek 

ali naslov dokumenta (v kolikor nimamo 

podatke o avtorju) in letnico objave. 
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ZAKLJUČEK 

 

 

Proračun je najpomembnejše orodje politike vsake države, s katerim se daje poudarek 

ekonomskim in družbenim prednostnim nalogam države. Gre za to, da se jasno določijo 

fiskalni cilji oziroma cilji politike zbiranja, obdavčevanja javnofinančnih prejemkov in 

določijo postopki ter način razdelitve teh prejemkov v ustrezne programe javnofinančnih 

izdatkov. Sestava državnega proračuna je razdeljena na tri dele – splošni del, posebni del in 

načrt razvojnih programov.  

 

Za preučevanje diplomske naloge sem se osredotočila na posebni del državnega proračuna, 

kjer je prikazan načrt odhodkov in drugih izdatkov za delovanje posameznega proračunskega 

uporabnika po sklopih, skupinah in posameznih proračunskih postavkah v proračunskem letu.  

 

Cilj in namen diplomske naloge temelji na razumevanju delovanja javnih financ Republike 

Slovenije v praksi, osredotočila sem se na izdatke, ki jih država nameni za posamezna 

ministrstva v Republiki Sloveniji. Ker je bilo veliko dejavnikov, ki so vplivali na proračun 

države in na njene izdatke, sem svoje preučevanje izdatkov omejila na obdobje od leta 2000 

do leta 2012.  

 

Diplomsko delo sem začela s preučevanjem osnovnih pojmov, ki so pomembni za 

razumevanje diplomskega dela v celoti. Za lažje razumevanje sem ministrstva razdelila po 

resorjih, analizirala pa sem podatke po posameznih letih.  

 

Iz analiz, ki sem jih izvedla, lahko vidimo, da se struktura izdatkov skozi leta različno 

spreminja, kar je odraz gospodarskih nihanj na svetovni ravni. Največ sprememb je potekalo 

od leta 2005 naprej. Struktura izdatkov v letu 2005 se precej spremenila, v obdobju 2008–

2011 pa so bili usmerjeni predvsem v reševanje gospodarske krize. Po sprejetju varčevalnih 

ukrepov so se v letu 2012 izdatki vseh resorjev zmanjšali.  

 

Izdatki namenjeni izobraževanju so skozi celotno obdobje naraščali. Največji delež 

predstavljajo izdatki primarnemu in sekundarnemu izobraževanju, leta 2009 pa so bili najvišji 
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na predšolski ravni. Leta 2012 beležimo nagel padec izdatkov, posledica so varčevalni ukrepi, 

s katerimi naj bi država za resor izobraževanja privarčevala 285 milijonov €. Delež izdatkov 

namenjenih socialni varnosti se je, po vsakoletnem naraščanju, močno zmanjšal med letoma 

2005 in 2007, narasel pa v obdobju 2008–2011. Največji del je bil namenjen socialnim 

nadomestilom in podpori v denarju ter v naravi. Država je z izdatki socialne varnosti blažila 

stiske prebivalstva ob naraščajoči brezposelnosti in slabšanju materialnega položaja. 

Precejšnje povečanje sredstev v letih 2008 in 2009 beležimo tudi za zaposlene. Zaradi 

izvedene delne plačne reforme, je v letih 2010 in 2011 sledila minimalna rast števila 

zaposlenih in omejevalna plačna politika v sektorju država. Močno sta porasli tudi skupini 

izdatkov za rekreacijo, kulturo in religijo ter za javno upravo, kateri so se povečali zaradi 

izredno visoke rasti izdatkov za servisiranje javnega dolga, ki se je v tem obdobju zelo 

povečal. Resor varnosti je leta 2010 beležil upad izdatkov zaradi manjših stroškov 

operativnega delovanja, leta 2012 pa so bili izdatki nižji tako na področju vojske, kot tudi na 

področju policije in kriminalistične dejavnosti. Glede na zadnja leta lahko trdimo, da se je 

konkurenčnost slovenskega gospodarstva v zadnjih letih precej zmanjšala, posledice tega pa 

so vidne tudi na svetovnem trgu, kjer Slovenija vse težje konkurira s proizvodnjo, prav tako 

pa je nižji tržni delež Slovenije na svetovnem trgu. Na področju javne uprave je močno 

povišanje izdatkov v letu 2009 odraz naglega naraščanja kadrovske uprave. V zgornjem grafu 

(Graf 8) so prikazani odhodki posameznih resorjev od leta 2000 do leta 2012. Če strnem 

podatke, ki sem jih skozi posamezni resor ugotovila oziroma analizirala, lahko rečem, da so 

izdatki resorjev različno letno naraščali in padali, skupno jim je le leto 2012, ko vsi resorji 

beležijo upad izdatkov. Nekaj ugotovitev lahko podam, glede na videne in analizirane 

podatke, ki sem jih predstavila za vsak resor posebej.  

 

Na podlagi analize podatkov lahko potrdim hipotezo, da država zmanjšuje delež sredstev 

namenjenih izobraževanju in socialnim zadevam, povečuje pa sredstva javni upravi.  
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