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UVOD 
 
Vsak državljan Republike Slovenije je prejemnik vsaj enega izmed mnogih transferov 
posameznikom in gospodinjstvom. Tako so mladi prejemniki družinske pokojnine ali pa 
republiške in kadrovske štipendije, brezposelni so prejemniki denarnega nadomestila in 
boleznine itd. Vse našteto in še mnogo več, kar bo razvidno iz kontnega načrta, sodi med 
tekoče transfere posameznikom in gospodinjstvom. 
 
V pričujočem diplomskem delu nameravam predstaviti pojem tekočih transferov in njihovo 
analizo v Sloveniji. Moj namen je tudi prikazati različne funkcije proračuna in osnovne 
faze proračunskega ciklusa. Da bi celovito orisala temelje sistema proračunskega 
financiranja v naši državi, v nadaljevanju podrobneje predstavljam tudi proračunska 
načela. Poznavanje le-teh je namreč potrebno pri opravljanju konkretnih nalog s področja 
planiranja, izvrševanja proračuna in nadziranja proračunske porabe, pri pripravi pogodb, ki 
zahtevajo odhodke iz proračuna, pa tudi pri pripravi najrazličnejših pravnih aktov, ki imajo 
finančne posledice za državni proračun. 
 
V tretjem poglavju predstavljam novo ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih tokov. Na 
kratko opredelim tokove javnega financiranja, skupaj z novo bilančno shemo računov 
javnega financiranja. Ministrstvo za finance je namreč v letih 1998 in 1999 opravilo 
celovito reformo javnih financ, katere cilj je bil bolj učinkovito upravljanje z javnimi 
financami v Sloveniji. Reforma sistema javnega financiranja je bila usmerjena v enotno in 
celovito urejanje celotnega spektra elementov in nosilcev javnih financ, ki so udeleženi v 
sistemu javnega financiranja v Sloveniji. Cilj zastavljenega dela je bolj učinkovito, bolj 
usklajeno in bolj transparentno upravljanje z javnimi financami kot celoto, ki je pogojeno z 
bolj usklajenim in učinkovitim upravljanjem s posameznimi segmenti javnih financ, to je z 
državnim proračunom, proračunom lokalnih skupnosti, s skladi socialnega zavarovanja in 
drugimi izvenproračunskimi javnimi skladi, javnimi zavodi in agencijami ter z drugimi 
izvajalci javnih služb, ki se financirajo iz javnofinančnih sredstev. 
 
Reforma javnih financ je zagotovila izboljšanje kakovosti spremljanja in evidentiranja, 
načrtovanja in analiziranja tokov javnega financiranja v Sloveniji in vodi k večji 
preglednosti ter učinkovitejšemu in lažjemu nadzoru nad porabo javnofinančnih sredstev. 
Na metodološkem področju je bilo delo v okviru reforme sistema javnega financiranja 
osredotočeno na oblikovanje in uveljavitev nove ekonomske klasifikacije javnofinančnih 
tokov, ki je podlaga za enotno proračunsko in računovodsko spremljanje, evidentiranje in 
planiranje javnofinančnih prihodkov in odhodkov in za oblikovanje nove funkcionalne 
klasifikacije odhodkov države. 
 
Osrednji del mojega diplomskega dela je namenjen tekočim transferom v proračunu 
Republike Slovenije. Zanimivo je, da najdemo tekoče transfere tudi v plačilni bilanci 
Republike Slovenije, zato bom v četrtem poglavju razložila tudi najpomembnejše razlike 
med tekočimi transferi v proračunu in plačilni bilanci.  



 2 

V petem poglavju podrobneje predstavljam transfere posameznikom in gospodinjstvom, ki 
zajemajo vsa plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in 
predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo 
posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov, kot so socialno zavarovanje, 
varstvo nezaposlenih, ostarelih in invalidov, družinski prejemki, štipendije, pokojnine, 
nadomestila plač v času bolezenske odsotnosti ipd. (Interno gradivo Ministrstva za finance 
RS, 2001).  
 
Kratko analizo transferov posameznikom in gospodinjstvom v obdobju od leta 1998 do leta 
2001 podajam v sedmem poglavju. Zanima me predvsem, kolikšen delež vseh sredstev je 
bil v posameznih letih namenjen transferom posameznikov in gospodinjstev iz proračuna 
in koliko denarja je v proračunu za leto 2002 in 2003 namenjeno transferom posameznikov 
in gospodinjstev. Nalogo zaključujem z nekaj sklepnimi mislimi. 
 
 
1. FUNKCIJE PRORAČUNA 
 
Proračun ima kot temeljni finančni instrument, s katerim država za prihodnje proračunsko 
obdobje predvideva svoje prihodke in razporeja odhodke, več funkcij. Namen 
proračunskega financiranja je bil sprva v zgodovini zgolj financiranje nalog države, 
kasneje pa tudi pospeševanje družbenih in gospodarskih ciljev. Najpomembnejše so 
naslednje funkcije proračuna (Šinkovec, 1993, str. 864): 
 
- Pokrivanje potreb državnih organov in s tem zagotavljanje izvajanja državnih nalog. 

Gre za t. i. tradicionalno funkcijo proračuna. 
 
- Pravna funkcija proračuna, ki se odraža v tem, da je proračun specifični pravni akt, ki je   

del pravnega reda v državi. 
 
- Gospodarska funkcija proračuna, ki je njegova najbolj pomembna funkcija. Država ima 

veliko vlogo v gospodarskem krogotoku, ker uvaja javnofinančne dajatve in s 
proračunskimi odhodki prerazporeja finančna sredstva. Država preko proračuna vpliva 
na splošni gospodarski, družbeni in socialni razvoj v državi. V zgodovini je z razvojem 
države in njenih funkcij naraščala tudi gospodarska vloga države. Prav tako so se 
izoblikovala temeljna načela, ki morajo biti spoštovana pri pripravi in izvrševanju 
proračuna, da je zagotovljeno normalno financiranje države in primerna vloga države v 
gospodarstvu oziroma v zasebnem sektorju. V skladu s tem mora biti proračunsko 
ravnotežje v funkciji ravnotežja ponudbe in povpraševanja v celotnem gospodarstvu. 

 
- Politična funkcija proračuna se odraža v tem, da so s proračunom opredeljene potrebe, 

ki se bodo financirale iz proračuna. Proračun je zrcalna slika političnega dogajanja in je 
pravzaprav finančno ovrednoten (politični) program vlade, ki je rezultat različnih mnenj 
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političnih strank in interesnih skupin. Samo določanje proračuna pa predstavlja prej 
politični kot tržni proces (Musgrave, 1989, str. 87). 

 
- Kontrolna funkcija: proračun je v sistemu delitve oblasti pomemben inštrument za 

ohranjanje ravnotežja moči med zakonodajno, sodno in izvršno oblastjo ter drugimi 
neodvisnimi državnimi organi (računsko sodišče, ustavno sodišče, varuh človekovih 
pravic itd.). 

 
 
1.1. Faze proračunskega postopka  
 
Sistem postopkov v procesu državnega upravljanja z javnimi izdatki ima naslednje 
osnovne značilnosti (The Swedish State Budget, 1998, str. 5): 
 
• je cikličen proces, ki je sestavljen iz štirih glavnih faz:  

- priprave navodil, 
- načrtovanja in sprejemanja, 
- uresničevanja in kontroliranja, 
- nadziranja, vrednotenja in revidiranja;  

• vključuje štiri glavne akterje: parlament, vlado, izvršilne institucije in institucije 
revidiranja, nadziranja in vrednotenja; 

• glavni akterji so odgovorni za pripravo informacij, ki jih določa priprava posameznih 
proračunskih dokumentov za vsako od faz proračunskega procesa. Določene 
informacije priskrbijo drugi akterji. 

 
Tako kot drugod po svetu je tudi v naši državi proračunski postopek zaokrožen ciklus. 
Sestavljen je iz naslednjih štirih faz (Interno gradivo Ministrstva za finance RS, 2001): 
 
1. priprava predloga proračuna pri proračunskih uporabnikih in v Ministrstvu za    

finance ter sprejem predloga proračuna v vladi Republike Slovenije; 
 
2. sprejem proračuna v državnem zboru kot zakonodajnem telesu po predhodno 

opravljeni razpravi v odgovarjajočih delovnih telesih; 
 
3. izvrševanje proračuna v teku proračunskega leta pri proračunskih uporabnikih in 

Ministrstvu za finance; 
 
4. kontrola v teku izvrševanja proračuna in po preteku proračunskega leta, ki jo 

izvajajo  proračunska inšpekcija, ki je notranje-organizacijska enota na Ministrstvu za 
finance kot oblika notranjega nadzora, računsko sodišče Republike Slovenije kot 
najvišji organ kontrole celotne javne porabe v državi ter državni zbor, ki izvaja 
politično kontrolo. 
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1.2. Pravna narava proračuna Republike Slovenije in Zakon o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije (ZIP) 

 
Proračun Republike Slovenije je pravni akt, s katerim država vnaprej opredeli svoje 
prihodke in odhodke v določenem obdobju. Proračun ni sprejet v pravnoformalni obliki 
zakona, čeprav ga sprejme državni zbor v posebnem postopku in bi zato, po mnenju 
nekaterih, lahko bil zakon v formalnem pomenu. Proračun prav tako ni zakon v 
materialnem pogledu, saj sam po sebi ne ukinja ali spreminja obstoječih pravic ali 
obveznosti, niti ne uvaja novih. Obseg proračunskih odhodkov mora zagotoviti sredstva za 
pokritje vseh finančnih obveznosti, ki izvirajo iz drugih splošnih in konkretnih aktov in ne 
more ukinjati pravic, ki izvirajo iz le-teh. 
 
Na prihodkovni strani  proračun vsebuje oceno prihodkov, ki se pobirajo in vplačujejo v 
proračun v skladu z zakonom, ne glede na znesek, ki je v proračunu določen za posamezni 
namen (5. člen Zakona o izvrševanju proračuna, v nadaljevanju ZIP). S proračunskimi 
odhodki se mora zagotoviti sredstva za pokritje finančnih obveznosti države, ki so prevzeta 
z zakoni. Navedeno potrjuje tudi 38. člen ZIP-a, ki določa, da se sredstva za opravljanje 
nalog na posameznih področjih in za socialne prejemke zagotavljajo v skladu s predpisi, ki 
urejajo posamezno področje dejavnosti. Zato so zelo stroge tudi določbe Zakona o 
financiranju javne porabe, ki določa, da se proračunska sredstva lahko uporabljajo za 
namene, ki so določeni s posebnimi zakoni (12. člen ZIP-a). 
 
Zaradi takšne pravne narave proračuna je potrebno proračun obravnavati hkrati z zakonom 
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, ki ga državni zbor sprejme hkrati s 
proračunom. Oba akta se uveljavita hkrati in ju je potrebno obravnavati skupaj, saj se 
medsebojno pogojujeta. Zakon namreč vsebuje nekatere določbe, ki so pogoj za 
izvrševanje proračuna (npr. obseg zadolževanja države, obseg sredstev, do katerih država 
izdaja poroštva v določenem letu, višina stalne proračunske rezerve). 
 
 
2. TEMELJNA PRORAČUNSKA NAČELA 
 
Proračunska načela so osnovna pravila, ki se jih je potrebno držati v vseh fazah 
proračunskega ciklusa. Načela so bila v Sloveniji oblikovana že na začetku 20. stoletja, 
vendar sta v minulih letih tako proračunska praksa kot teorija sooblikovali vsebino 
posameznih načel. Pod vplivom različnih družbenih, političnih, ekonomskih in socialnih 
okoliščin so se v desetletjih spreminjala in razvijala, zato so v različnih državah načela 
različno izpeljana, prav tako pa lahko v teoriji zaznamo določene razlike pri definiranju in 
poimenovanju načel, ne glede na to pa povsod pomenijo pomembne okvire za proračunsko 
financiranje. 
 
V literaturi se klasične (tradicionalne) proračunske principe deli na formalno-statične, ki se 
nanašajo na vsebino in obliko proračuna, in dinamično-materialne, ki se nanašajo na 
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pripravo in izvrševanje proračuna. Poleg klasičnih proračunskih načel so se izoblikovala 
številna sodobna načela, ki so razvidna iz spodnje klasifikacije (Interno gradivo 
Ministrstva za finance RS, 2001): 
 
1.  Formalno-statična proračunska načela so: 
- načelo proračunske enotnosti, 
- načelo proračunske popolnosti (bruto prikazovanja), 
- načelo proračunske preglednosti (jasnosti). 
 
2.  Dinamično-materialna proračunska načela so: 
- načelo proračunske točnosti,  
- načelo predhodne potrditve, 
- načelo proračunske specializacije, 
- načelo proračunske javnosti,  
- načelo periodičnosti proračuna, 
- načelo proračunskega ravnotežja,  
- načelo celovitega pokrivanja,  
- načelo planirane večletnosti. 

 
 
2.1. Formalno-statična načela  
 
Vsako od naštetih formalno-statičnih načel ima svojo vsebino, ki jo obravnavam v 
nadaljevanju. Vsako načelo obdelam posebej. 

 
2.1.1. Načelo proračunske enotnosti 

 
To načelo zahteva, da so vsi prihodki in odhodki javnopravnih teles zajeti v enem samem 
splošnem aktu javne porabe, kot je državni proračun. Enotni proračun pomeni, da se ne 
vodijo nobeni posebni ali stranski proračuni. Namen tega načela je predvsem, da državni 
zbor ob obravnavi proračuna pridobi celovit pregled in nadzor nad javnimi financami v 
državi in da ohrani možnost vplivanja parlamenta na določanje okvirov in namena porabe 
finančnih sredstev države.  

 
Načelo proračunske enotnosti v teoriji ni povsem enotno opredeljeno. V federativno 
urejenih državah se lahko govori o principu proračunske enotnosti samo takrat, kadar so 
proračuni politično-teritorialnih enot vključeni v proračun širše politično-teritorialne enote. 
V praksi to načelo ni nikjer dosledno uresničeno. Da bi se olajšalo planiranje prihodkov in 
odhodkov, skrajšali postopki, dosegla večja neodvisnost finančnega poslovanja in dala 
možnost samostojnega odločanja koristnikov, je prišlo do financiranja določenih javnih 
potreb mimo proračuna. Ti razlogi so privedli do obstoja večih proračunov oziroma do 
uporabe drugih finančnih instrumentov, kot so: skladi, posebni računi in finančni programi. 
Zato danes večinoma lahko govorimo le o načelu proračunske enotnosti v materialnem 
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smislu, po katerem imajo vsa javna sredstva enotno družbeno-ekonomsko funkcijo in 
učinke ( Interno gradivo Ministrstva za finance, 2000). 

 
Načelo proračunske enotnosti je temeljno načelo, ki predstavlja izhodišče urejanja sistema 
financiranja javne porabe tudi v Republiki Sloveniji. Določeno je že v 148. členu ustave 
Republike Slovenije, ki pravi, da morajo biti vsi prihodki in izdatki države in lokalnih 
skupnosti za financiranje javne porabe zajeti v njihovih proračunih. Različna finančna 
planiranja države in lokalnih skupnosti morajo biti izkazana v proračunu. To načelo ne 
dovoljuje, da se prihodki države zbirajo v posebnih blagajnah (računih, skladih), ne da bi 
bili pred tem zajeti v proračunu. Ustavodajalec je v tej določbi zajel tako načelo 
proračunske enotnosti kot tudi popolnosti. To načelo je opredeljeno tudi v l. odstavku 3. 
člena in v 1. odstavku 11. člena Zakona o financiranju javne porabe. 

 
Ne glede na ustavne določbe so bili v preteklih letih sprejeti številni zakoni, s katerimi so 
bile ustanovljene različne pravne osebe (skladi, agencije) in odprti različni računi, v katerih 
se zbirajo določeni prihodki, ki so sicer prihodek proračuna. Zaradi različnih interesov in 
razlogov pragmatičnosti je prišlo do kršitev tega načela. Da bi se ponovno vzpostavil 
celovit pogled in možnost odločanja državnega zbora o celotnem finančnem poslovanju 
javnega sektorja v naši državi, je bil v letu 1996 sprejet 88. člen ZIP-a. Le-ta določa, da 
vlada s predlogom proračuna predloži državnemu zboru tudi finančne načrte, naslednjih 
organizacij: Zavoda za zdravstveno zavarovanje, Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje ter skladov in agencij, ki jih je ustanovila Republika Slovenija. Navedene 
osebe javnega prava so dolžne finančne načrte predložiti vladi v skladu z zakoni, ki urejajo 
njihovo delovanje, in na podlagi izhodišč, ki se uporabljajo za pripravo proračuna, ter v 
rokih, ki so določeni z izhodišči za pripravo proračuna. 

 
Povečana vloga parlamenta pri vplivanju na finančno poslovanje javnega sektorja izhaja 
tudi iz predloga sprememb ZIP-a. Tako v 48.a členu vlada predlaga, da bi bil v ZIP-a 
določen skupni obseg zadolžitve, do katere se lahko osebe javnega prava, ki jih bo 
naknadno določil minister za finance, zadolžujejo. 

 
Z načelom proračunske enotnosti je tesno povezano načelo proračunske popolnosti. 
Kršitev enega pomeni kršitev drugega. 

 
2.1.2. Načelo proračunske popolnosti (bruto prikazovanja) 
 
Načelo proračunske popolnosti zahteva, da so v proračunu prikazani vsi javni prihodki in 
vsi javni odhodki države, brez medsebojne kompenzacije med njimi. V proračunu so vsi 
proračunski prihodki in odhodki lahko prikazani v polnem znesku (bruto proračun) ali pa 
tako, da se predhodno odštejejo proračunski prihodki od odhodkov (neto proračun). Tako v 
teoriji kot v praksi ima uporaba omenjenih proračunov prednosti in slabosti. Pri uporabi 
neto proračuna je številčni obseg javnih prihodkov in odhodkov veliko manjši. Zaradi 
navedenega je načelo proračunske popolnosti tesno povezano z bruto načelom, zato ju 
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pogosto obravnavajo skupaj, čeprav nista povsem identična. Ob spoštovanju načela 
proračunske popolnosti je predstavniškemu organu omogočeno, da lahko pri sprejemanju 
proračuna pridobi celoviti vpogled v finančno dejavnost države in oceni upravičenost 
posameznih postavk. To načelo omogoča uspešen nadzor nad pravilnostjo izvajanja 
proračuna in preverjanje podatkov, ki izhajajo iz zaključnega računa proračuna. 
 
2.1.3. Načelo proračunske preglednosti (jasnosti) 
 
To načelo zahteva, da so sredstva proračuna do določene mere specificirana. Parlamentu in 
širši javnosti omogoča, da ima vpogled v stanje in oceno realizacije proračunske politike 
države. V proračunu se prihodki in odhodki združujejo, in sicer prihodki po virih in 
odhodki po namenih. Razdelitev prihodkov v proračunu je lahko različna, prav tako pa se 
lahko razlikuje delitev javnih odhodkov v proračunu. Slednja je lahko izdelana po: 
- uporabnikih (resorni princip) in znotraj tega za posamezne namene (realni princip), 
- vrstah odhodkov (funkcionalni princip), neodvisno od tega, ali so koristniki javnih 

sredstev isti ali različni. 
 
Proračun Republike Slovenije je sestavljen iz dveh delov: (i) bilance prihodkov in 
odhodkov proračuna ter računa financiranja; (ii) posebnega dela proračuna po uporabnikih, 
kjer sta upoštevana resorni in realni princip. 
 
(i)  Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna in račun financiranja 
 
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki, razdeljeni na davčne 
in nedavčne prihodke in odhodke proračuna in ločeni po funkcionalnih oziroma 
ekonomskih namenih. 
 
V bilanci odhodkov so odhodki razdeljeni na naslednje ekonomske namene: plače, 
prispevki in drugi osebni prejemki, materialni in drugi stroški, sredstva za obrambo, 
socialni transferi, transfer – obveznosti do Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, dotacije in plačila storitev javnim zavodom, druga plačila storitev, plačilo 
obresti, jamstva, subvencije in transfer v gospodarstvu, transferi občinam, drugi odhodki, 
sredstva za begunce in kapitalske naložbe. Poleg navedenih ekonomskih namenov je bil že 
s proračunom za leto 1997 uveden novi ekonomski namen, imenovan »dana posojila«. 
 
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje države, ki je 
povezano s financiranja salda bilance prihodkov in odhodkov in odplačilom dolgov ter 
načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v teku proračunskega leta. 
 
(ii)  Posebni del proračuna po uporabnikih 
 
V posebnem delu proračuna so proračunski odhodki prikazani ločeno po uporabnikih 
proračuna in razdeljeni po ekonomskih namenih in proračunskih postavkah. Posebni del 
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proračuna sestavljajo finančni načrti proračunskih uporabnikov. Uporabniki smejo 
uporabljati sredstva, ki so določena z njihovim finančnim načrtom. V finančnem načrtu so 
sredstva razporejena med ekonomskimi nameni in po proračunskih postavkah.  
 
Uporabniki proračuna v smislu ZIP-a so tisti, ki so v posebnem delu proračuna uvrščeni 
kot nosilci proračunskih postavk (6. člen ZIP-a). Uporabniki se financirajo neposredno iz 
proračuna, za kar ni potrebno nobene pogodbe. Status proračunskega uporabnika imajo vsi 
državni organi, ne glede na to, ali so organ ali organizacija v sestavi ministrstva ali vladne 
službe. To so tudi državni organi, ki spadajo v zakonodajno ali sodno vejo oblasti in drugi 
neodvisni državni organi (npr. računsko sodišče Republike Slovenije, ustavno sodišče 
Republike Slovenije). Ne glede na navedeno je kot samostojni proračunski uporabnik v 
proračun uvrščena tudi Slovenska akademija znanosti in umetnosti, ki je sicer samostojna 
pravna oseba. Status proračunskega uporabnika imajo tudi upravne enote in sodniki za 
prekrške, vendar proračun in podzakonski predpisi za te organe določajo nekatere 
posebnosti pri zagotavljanju sredstev na proračunskih postavkah in izvrševanju proračuna. 
 
Vsi uporabniki so načeloma podvrženi enakim načelom in postopkom proračunskega 
financiranja, vendar obstajajo določene izjeme tako pri planiranju kot pri izvrševanju 
proračuna. 
 
a) Planiranje proračuna 
 
Postopki planiranja proračuna niso urejeni v obstoječi zakonodaji, vendar so se po vzoru 
ureditev v drugih državah v dosedanji praksi izoblikovala naslednja pravila. Navedena 
pravila se, glede na dejstvo, da niso nikjer formalno predpisana, iz leta v leto nekoliko 
spremenjeno izvajajo, tudi kot posledica specifičnih ekonomskih in političnih okoliščin 
določenega leta. Proces planiranja lahko strnemo takole (Interno gradivo Ministrstva za 
finance RS, 2001): 
 
• Ministrstvo za finance v sodelovanju z Uradom za makroekonomske analize in razvoj 

in ob soglasju predsednika vlade pripravi izhodišča ekonomske politike in državnega 
proračuna. 

• Na tej osnovi Ministrstvo za finance posreduje proračunskim uporabnikom okrožnico 
za pripravo proračuna, ki vsebuje izhodišča za planiranje odhodkov državnega 
proračuna, tehnična navodila za pripravo finančnih načrtov in obrazce. 

• V postopkih priprave proračuna vlada Republike Slovenije, po predhodno opravljenih 
pogajanjih med Ministrstvom za finance, proračunskimi uporabniki in predstavniki 
vladnih strank, določi  predlog proračuna za organe izvršilne veje oblasti.  

• Nevladni proračunski uporabniki samostojno predlagajo svoj predlog finančnega 
načrta. Predlog finančnega načrta predložijo vladi, ki je pristojna za predlaganje 
proračuna, da ga skupaj s predlogom proračuna Republike Slovenije posreduje 
državnemu zboru. 
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• Pri planiranju finančnih načrtov proračunskih uporabnikov je predstojnik organa 
zadolžen, da posreduje Ministrstvu finančni načrt organa, za katerega je odgovoren. 

• Minister predloži tudi finančne načrte za vse organe in organizacije v sestavi, generalni 
sekretar vlade pa za vladne službe, za katere je pristojen. 

• Določene posebnosti obstajajo tudi pri planiranju finančnih načrtov za upravne enote in 
sodnike za prekrške. Posebnosti izvirajo iz velikega števila organov, ki jih je potrebno 
koordinirati, kar pa Ministrstvu za finance povzroča številne težave, zato imata 
posebne pristojnosti pri koordinaciji teh organov Ministrstvo za notranje zadeve za 
upravne enote in Ministrstvo za pravosodje oziroma Senat za prekrške za sodnike za 
prekrške. 

 
b) Izvrševanje proračuna 
 
Glede na njihov različen pravni status med uporabniki v postopku izvrševanja proračuna 
obstajajo določene razlike, in sicer: 
 
- nevladni proračunski uporabniki lahko samostojno predlagajo vladi načrt nabav za 

investicijske izdatke in vzdrževanje (34. člen ZIP-a) ter načrt informatizacije za 
informacijsko strojno in programsko opremo (35. člen ZIP-a); 

- določene razlike med nevladnimi uporabniki in uporabniki iz izvršilne veje oblasti so 
podane tudi pri določanju načrta delovnih mest za upravne in druge državne organe in pri 
zagotavljanju sredstev za: nove zaposlitve, napredovanja, delovno uspešnost, delo preko 
delovnega časa in druge osebne prejemke, kot to izhaja iz členov 25. do 32. ZIP-a; 

- vlada ima pooblastilo za prerazporejanje proračunskih sredstev med uporabniki, kadar se 
določeni odhodki ne morejo pokriti s prihranki pri istem uporabniku, vendar je njeno 
pooblastilo omejeno samo na razporejanje med organi izvršilne veje oblasti (19. člen 
ZIP-a);  

- upravne enote in sodniki za prekrške imajo določene posebnosti pri izvrševanju 
proračuna, ki izvirajo iz velikega števila teh organov in posledično drugačnega planiranja 
sredstev za te organe v proračunu. 

 
Dodatna zahteva izpeljana iz načela proračunske preglednosti (jasnosti) je, da so vsi 
proračuni tako državnega kot nižjih politično-teritorialnih enot prikažejo enotno. 
Statistično spremljanje proračuna, zbiranje podatkov, analizo in kritično oceno posameznih 
proračunskih prihodkov in odhodkov, kot tudi proračuna v celoti omogoča grupiranje 
prihodkov in odhodkov po določeni številčni klasifikaciji, ki je enotna za vse proračune v 
posameznih državah.  
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2.2. Dinamično-materialna načela 
 
2.2.1. Načelo proračunske točnosti (realnosti) 

 
Po tem načelu se lahko v proračunu planirajo samo tisti odhodki, ki jih bo mogoče po 
realni oceni uresničiti v prihodnjem letu in to za namene in v višini, ki je potrebna za 
izvajanje nalog državnih organov. Prihodki in odhodki proračuna morajo biti čim bolj 
točno potrjeni, da ne bi prišlo pri izvrševanju proračuna do večjih odstopanj med 
proračunom kot planom javnih prihodkov. Z različnimi metodami se v praksi poskuša 
doseči čim večja usklajenost med proračunom in zaključnim računom (tj. med planiranimi 
prihodki in odhodki  proračuna in njegovo dejansko realizacijo). 
 
2.2.2. Načelo predhodne potrditve proračuna 

 
To načelo terja, da se proračun lahko začne izvrševati šele, ko je sprejet v predstavniškem 
organu. Tako je parlamentu omogočeno, da ima s sprejetjem plana proračunskih prihodkov 
kot tudi z določanjem višine in namena njihove porabe odločujočo vlogo pri določanju in 
usmerjanju politike države. S tem se prepreči improvizacija in samovolja pri razpolaganju 
s proračunskimi sredstvi. Zato je v mnogih državah načelo predhodne potrditve proračuna 
eno od najpomembnejših proračunskih načel, ki je vgrajeno celo v ustavne določbe.  
 
Ob nesporno pomembni vlogi tega načela se države pogosto srečujejo z začasnim 
odstopanjem od tega načela, kar je lahko posledica najrazličnejših razlogov. Med razloge 
za časovni zamik lahko prištevamo tako formalno-pravne razloge kot tudi politične. 
Začasno financiranje traja določen čas oziroma do sprejema proračuna za tekoče leto. S 
sprejetjem proračuna za tekoče proračunsko leto postanejo prihodki in odhodki iz obdobja, 
ko proračun ni sprejet, sestavni del proračuna za to proračunsko leto. Na pravni podlagi 
vlada vsakokrat določi: 
- obdobje začasnega financiranja, 
- možni okvir odhodkov državnega proračuna v obdobju začasnega financiranja, 
- in v okviru možnih odhodkov proračuna Republike Slovenije razdeli sredstva med 

uporabnike in po ekonomskih namenih. Uredba se v tej obliki objavi v Uradnem listu 
RS. 

 
Za izvrševanje poračuna je potrebna razporeditev sredstev po proračunskih postavkah, zato 
vlada na podlagi uredbe o začasnem financiranju sprejme sklep, s katerim razporedi 
sredstva po postavkah. 
 
 
 
 
 
 



 11 

2.2.3. Načelo proračunske specializacije 
 
To načelo omejuje uporabnike, da smejo v proračunu odobrena sredstva porabiti samo:  
- v določenem obsegu (načelo kvantitativne specializacije); 
- za določen namen (načelo kvalitativne specializacije); 
- samo znotraj določenega obdobja (načelo časovne specializacije). 
Ta načela, predvsem načelo kvantitativne specializacije, imajo med proračunskimi načeli 
posebej pomembno težo in jih je potrebno brez izjeme spoštovati. Načelo kvantitativne 
specializacije pomeni, da se proračunska sredstva lahko porabljajo samo v tistem obsegu, 
ki je v proračunu predviden oziroma, da se proračunska sredstva ne smejo porabljati v 
večjem obsegu, kot je v proračunu potrjeno. Temu načelu je zadoščeno tudi tedaj, če je 
porabljeno manj sredstev, kot je bilo v proračunu predvideno, ob spoštovanju pogoja, da 
morebitni prihranek ni vplival na kvaliteto zadovoljevanja potreb, ki so se iz tega obsega 
financirale. Načelo kvalitativne specializacije pomeni, da se sredstva lahko porabljajo 
samo za financiranje tistih odhodkov, ki so s proračunom potrjeni (tako imenovana 
apropriacijska klavzula). Načelo časovne specializacije zahteva, da se smejo sredstva v 
proračunu angažirati in porabljati samo znotraj obdobja, za katerega je proračun sprejet.  
 
2.2.4. Načelo proračunske javnosti 
 
To načelo omogoča davčnim zavezancem in državljanom, da so seznanjeni z velikostjo 
proračunskih prihodkov in namenom njihove porabe. 
 
Omogoča tudi kontrolo vseh subjektov, ki sodelujejo v procesu sprejemanja in izvrševanja 
proračuna in se nanaša na vse faze proračunskega ciklusa. Pomen tega načela je tudi v tem, 
da se z njim omogoča kritika državnih organov, hkrati pa z njim raste zaupanje javnosti v 
državne organe.  
 
V praksi se to načelo uresničuje na več načinov. Tako je javnost preko medijev seznanjena 
s proračunsko razpravo, potrjevanjem in sprejemom proračuna v parlamentu. Proračun 
Republike Slovenije, rebalans proračuna in zaključni račun proračuna so objavljeni v 
Uradnem listu Republike Slovenije, predlogi vseh teh aktov z obrazložitvami pa tudi v 
Poročevalcu državnega zbora Republike Slovenije. 
 
Do kršitve načela javnosti ne pride, če v korist nacionalne varnosti ali zaradi varovanja 
podatkov, ki imajo zaupno naravo, nekateri natančnejši podatki oziroma postavke niso 
objavljene, oziroma se razprave o teh zadevah vodijo na zaprtih sejah. Tovrstni značaj 
imajo finančni načrti Ministrstva za obrambo in Slovenske obveščevalno-varnostne 
agencije. 
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2.2.5. Načelo periodičnosti proračuna 
 
Proračun je plan prihodkov in odhodkov države, ki ga zakonodajno telo sprejme za 
določeno časovno obdobje. 
 
Proračun je bil praviloma sprejet za eno leto, zato se načelo periodičnosti proračuna v 
teoriji in praksi pojavlja z izrazom enoletnosti proračuna. Zelo pogosto se je proračunsko 
leto prekrivalo s koledarskim letom, čeprav se je lahko začelo po različnih proračunskih 
sistemih tudi s poznejšim datumom (npr. s 1. aprilom, kot je to bilo v SFRJ, ali s 1. julijem,  
kot je to običaj v nekaterih zveznih državah ZDA). 
 
Posledica stroge uporabe načela enoletnosti je bila, da so se obveznosti v breme 
proračunskih sredstev ustvarjale in izplačevale le do konca leta, za katerega je bil proračun 
sprejet. Neporavnane obveznosti  uporabnikov proračuna so se izkazale v zaključnem 
računu proračuna. O uporabi ostanka odloča parlament ob sprejemanju zaključnega računa 
in praviloma so se neporabljena sredstva uporabnika ob izteku proračunskega leta vračala v 
proračun. V Sloveniji se je proračun sprejemal za eno leto, ki je bilo enako koledarskemu 
in je veljalo za leto za katero je bil sprejet.  Vendar pa je vlada Republike Slovenije na seji 
dne 12. julija 2001 obravnavala in  sprejela osnutek proračunskega memoranduma ter 
makrofiskalni scenarij in proračunska izhodišča za obdobje 2002–2005. Dokument podaja 
temeljne cilje makroekonomske politike za omenjeno obdobje, opredeljuje osnovne 
usmeritve ekonomske politike za naslednje štiriletno obdobje ter podrobno določa 
izhodišča za politiko javnih financ, prednostne razvojne naloge, možne globalne okvire 
javnih financ in ciljne okvire prejemkov in izdatkov državnega proračuna za obdobje 
2002–2005. 
 
Vlada je ob obravnavi osnutka proračunskega memoranduma, makrofiskalnega scenarija in 
proračunskih izhodišč za obdobje 2002–2005 sprejela vrsto sklepov. Sprejela je tudi 
odločitev, da se v  letu 2001 pripravita državna proračuna za naslednji dve leti, to je za leto 
2002 in za leto 2003. Priprava proračunov za dve leti omogoča (Proračunski priročnik 
2002–2003, str. 4):  
- uveljavitev dolgoročnejšega planiranja proračunskih prejemkov in izdatkov,  
- učinkovitejše oblikovanje in izvajanje makrofiskalne politike in  
- učinkovitejše oblikovanje in izvajanje večletnih razvojnih programov na posameznih 

področjih delovanja vlade. 
 
Ministrstva in drugi proračunski uporabniki bodo na ta način lahko ustrezneje planirali 
izvajanje svojih prednostnih razvojnih nalog v okviru dveh proračunskih let, zlasti še 
njihov najpomembnejši razvojni del, kot so investicije na posameznih področjih. S tem se 
bo sprostil pritisk proračunskih uporabnikov na eno samo proračunsko leto, še zlasti v 
izjemno zaostrenih makrofiskalnih možnostih v letu 2002. S tem bo omogočeno bolj 
stabilno planiranje in izvajanje proračunskih nalog ter bolj transparentno in bolj 
konsistentno sprejemanje novih javnofinančnih obveznosti v naslednjih letih. Z letom 2002 
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je potrebno prekiniti s prakso ponavljajočih se začasnih financiranj potreb proračunskih 
porabnikov, kar kaže na dokajšnjo neurejenost javnih financ (Interno gradivo Ministrstva 
za finance RS, 2000). 
 
Strateški cilj vlade na področju javnih financ v naslednjem štiriletnem obdobju je postopno 
znižanje javnofinančnega  primanjkljaja, ki naj se ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo 
spremeni v izravnano bilanco javnega financiranja. Na podlagi sprejetih sklepov in 
usmeritev vlade so bila  pripravljena globalna kvantitativna izhodišča za leti 2002 in 2003 
in izdelan okvirni ciljni scenarij fiskalno-proračunskih gibanj v letih 2002 in 2003. Ti so 
služili kot podlaga za pripravo predlogov proračunov Republike Slovenije za  leti 2002 in 
2003 in za pripravo proračunov lokalnih skupnosti ter finančnih načrtov Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje pa tudi  
finančnih načrtov drugih javnih skladov, agencij, javnih zavodov in drugih izvajalcev 
javnih služb, ki se financirajo iz javnofinančnih virov za leti 2002 in 2003. 
 
2.2.6. Načelo proračunskega ravnotežja 
 
Iz tega načela izhaja zahteva, da so prihodki in odhodki v proračunu že pri sprejemanju  
uravnovešeni. Proračunsko ravnotežje lahko dosežemo tako, da je zagotovljeno: 
 
1. formalno ravnotežje, to je ravnotežje prihodkov in izdatkov, neodvisno od tega, kako 

so prihodki zagotovljeni ali  
 
2. materialno ravnotežje, to je ravnotežje, ki je zagotovljeno tako, da so proračunski 

izdatki pokriti iz rednih javnih prihodkov. Če redni prihodki niso dovolj visoki za 
financiranja proračunskih izdatkov, lahko govorimo o deficitarnem financiranju, torej o 
proračunskem deficitu. 

 
2.2.7. Načelo celovitega pokrivanja 
 
To načelo želi onemogočiti predhodno vezanje določenih prihodkov na določene izdatke. 
Nekateri to načelo poimenujejo prepoved opredeljevanja po namenu. V skladu s tem 
načelom posamezni proračunski uporabnik ne more zahtevati, da bi določene javne dajatve 
pritekale le njemu, saj bi to lahko privedlo do neuravnovešenosti proračuna. S tem načelom 
se poskuša ohraniti neokrnjena pravica parlamenta, da odloča o proračunu in sposobnost 
manevriranja pri izvrševanju proračuna. 
 
2.2.8. Načelo planirane večletnosti 
 
10. člen ZIP-a predstavlja pomembno določbo, ki ji daje pravni temelj za večletno 
planiranje proračuna, saj omogoča prevzemanje obveznosti, ki bodo terjale plačilo v 
prihodnjih letih. Omogoča realizacijo večletnih programov dela in politik dela  posameznih 
uporabnikov in v okviru tega tudi izvedbo programa investicij. 
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Področje proračunskih načel je urejeno v proračunskem pravu Republike Slovenije, pri 
čemer so ta načela prilagojena tudi posebnostim naše ureditve. Sedanja ureditev je rezultat 
različne zgodovine urejanja tega področja in posebnosti naše sedanje družbene, politične in 
ekonomske situacije ter naše ustavne ureditve. Obrazložena načela so jasno zapisana v 
določbah predpisov, ki urejajo proračunsko financiranje, nekatera načela pa so se v 
preteklih letih uveljavila tudi v praksi proračunskega financiranja.  
 
 
3. NOVA EKONOMSKA KLASIFIKACIJA JAVNOFINANČNIH TOKOV KOT 

METODOLOŠKA PODLAGA ZA IZKAZOVANJE TRANSPARENTNIH IN 
MEDNARODNO PRIMERLJIVIH BILANC JAVNEGA FINANCIRANJA 

 
Po uvodni predstavitvi proračuna RS si oglejmo še novo ekonomsko klasifikacijo, ki smo 
jo omenili že v uvodu. V vzhodno- in srednjeevropskih državah je po dramatičnih 
političnih spremembah konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let hitra sprememba 
načina upravljanja javnih izdatkov predstavljala enega najtežjih izzivov. Vlade so bile 
prisiljene sprejeti radikalne nove proračunske politike in hkrati obvarovati domače subjekte 
pred ekonomskim zlomom ter ustvariti proračunske institucije, ki bodo pospešile 
ekonomsko restrukturiranje in demokratizacijo. Proces nastajanja proračuna v zadnjih letih 
velja za enega od najbolj kritičnih procesov, s katerimi se srečujejo vlade. To v nekoliko 
manjši meri, kot za ostale države nekdanjega vzhodnega bloka, velja tudi za Slovenijo.  
 
Za razliko od ostalih, je imela Slovenija razmeroma odprto gospodarstvo in znotraj 
samoupravnega sistema relativno avtonomnost pri upravljanju z lastnimi financami 
(Ferfila, 2000, str. 273). Ministrstvo za finance je tako lahko opravilo temeljito revizijo 
obstoječih proračunskih in računovodskih klasifikacij javnofinančnih tokov, na katerih so 
do leta 1998  temeljili prikazi bilanc javnega financiranja v Sloveniji. Cilj opravljenega 
dela je bilo oblikovanje enotne, mednarodno primerljive metodologije za izkazovanje 
javnofinančnih tokov v vseh blagajnah javnega financiranja ter oblikovanje enotne 
proračunske in računovodske ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov za vse 
segmente javnega financiranja v Sloveniji. Delo na reviziji doslej obstoječih klasifikacij in 
na pripravi nove enotne proračunske in računovodske klasifikacije javnofinančnih tokov je 
potekalo ob pomoči in v sodelovanju z več misijami strokovnjakov Mednarodnega 
denarnega sklada. Nova ekonomska klasifikacija javnofinančnih tokov je tako usklajena  s 
standardi, ki jih za izkazovanje javnofinančnih računov uporablja Mednarodni denarni 
sklad. 
 
S sprejetjem ustreznih pravnih podlag, to je Zakona o javnih financah, Zakona o 
računovodstvu, Zakona o javnih skladih ter vrste pravilnikov, uredb in navodil, je bila 
oblikovana pravna podlaga za to, da se bo nova ekonomska klasifikacija javnofinančnih 
tokov v bodoče uporabljala v vseh štirih blagajnah javnega financiranja: pri pripravi in 
izvrševanju državnega proračuna, občinskih proračunov ter pri pripravi in izvrševanju 
finančnih načrtov obeh skladov socialnega zavarovanja. S sprejetim zakonom o 
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računovodstvu, ki velja od 1. 1. 2000, je nova enotna ekonomska klasifikacija 
javnofinančnih tokov uveljavljena za vse pravne osebe javnega prava, ki se v celoti ali 
delno financirajo iz javnofinančnih virov (javni skladi in agencije, javni zavodi in drugi 
izvajalci javnih služb, ki se financirajo iz javnofinančnih virov). Ekonomska klasifikacija 
prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb ter zadolževanja in odplačil dolga 
predstavlja samo del celotnega novega kontnega načrta, ki je pripravljen za spremljanje 
prihodkov in odhodkov, rezultatov finančnega poslovanja ter stanja sredstev in virov 
sredstev oseb javnega prava po novem zakonu o računovodstvu. Ekonomska klasifikacija 
javnofinančnih tokov omogoča metodološko enotno, medsebojno primerljivo in 
transparentno izkazovanje javnofinančnih tokov za vse institucije javnega  financiranja, ki 
sestavljajo globalno bilanco javnega financiranja. 
 
Na podlagi nove ekonomske klasifikacije je mogoča bistveno kvalitetnejša priprava 
globalnih bilanc javnega financiranja kot konsolidiranih sumarnih izkazov javnofinančnih 
tokov v Sloveniji. V njih se izkazujejo globalni konsolidirani tokovi javnofinančnih 
prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil ter zadolževanja in odplačil dolga  za vse 
institucije javnega financiranja oziroma za t. i. blagajne javnega financiranja skupaj. Pri 
tem so medsebojni transferni tokovi prihodkov in odhodkov med posameznimi blagajnami 
javnega financiranja izločeni oziroma konsolidirani. 
 
Bilance javnega financiranja, pripravljene na osnovi nove ekonomske klasifikacije 
javnofinančnih tokov, omogočajo neposredne mednarodne primerjave in analize 
javnofinančnih kategorij v Sloveniji s prikazi tokov javnega financiranja v drugih državah, 
tako za potrebe mednarodne javnofinančne statistike, ki jo za vse članice objavlja 
Mednarodni denarni  sklad v svojih publikacijah (Government Finance Statistics Yearbook 
in International Financial Statistics idr.) kot tudi za potrebe drugih mednarodnih institucij, 
ki objavljajo mednarodne primerjave javnofinančnih kategorij. Nenazadnje so bilance 
javnega financiranja, izkazane po novi ekonomski klasifikaciji, ključna podlaga tudi za 
prikazovanje javnofinančnih kategorij v Sloveniji po kriterijih in zahtevah Evropske unije. 
 
Nova 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. V bilanci prihodkov in odhodkov se med prihodki izkazujejo vsi prihodki, ki 
obsegajo tekoče in 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 transfere, investicijske odhodke ter investicijske 
transfere. 
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3.1. Javnofinančni prihodki 
 
Javnofinančni prihodki po novi ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin 
prihodkov. To so: 
1. davčni prihodki, 
2. nedavčni prihodki, 
3. kapitalski prihodki, 
4. prejete donacije iz domačih in tujih virov, 
5. transferni prihodki. 
 
 
3.1.1. Davčni prihodki  

 
Ti zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih 
davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so 
določeni s posebnimi zakoni. Med davčne prihodke skladno z novo ekonomsko 
klasifikacijo uvrščamo tudi vse obvezne prispevke za socialno varnost, to je prispevke 
zaposlenih, delodajalcev in samozaposlenih, ki se vplačujejo v državni proračun in v oba 
sklada obveznega socialnega zavarovanja (v Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje ter v Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije). Med davčne prihodke se 
tako razvrščajo naslednje skupine prihodkov: 
- Davki na dohodek in dobiček: v to skupino prihodkov spadajo dohodnina, kot 

kompleksni davek na dohodke posameznikov (razčlenjena je na posamezne podzvrsti 
dohodnine) ter davek od dobička pravnih oseb. 

- Prispevki za socialno varnost: obsegajo obvezne prispevke za vse vrste socialnega 
zavarovanja, ki se nadalje razvrščajo v prispevke zaposlenih (delojemalcev) za 
posamezne namene socialnega zavarovanja, prispevke delodajalcev, prispevke 
samozaposlenih ter ostale prispevke za obvezno socialno zavarovanje. Različne 
prostovoljne sheme socialnega zavarovanja ne sodijo med obvezne prispevke 
(prostovoljno zdravstveno zavarovanje, dokupi delovne dobe ipd.) in se po novi 
ekonomski klasifikaciji razvrščajo med nedavčne prihodke. 

- Davki na plačilno listo: v to kategorijo sodijo davki, ki jih plačujejo delodajalci na 
osnovi izplačanih plač zaposlenim in so določeni bodisi v absolutnih zneskih ali na 
osnovi lestvice obdavčitve plačilne liste (pri nas sta to davek na izplačane plače ter davek 
na pogodbeno delo). 

- Davki na premoženje: v to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali 
prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih 
časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki 
na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril ali drugih transakcij. 

- Domači davki na blago in storitve: davki na blago in storitve zajemajo dajatve na 
proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v 
zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanje storitev. V to 
skupino davkov sodijo davek na dodano vrednost in trošarine. Sem sodijo tudi davki na 
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posebne storitve (posebni prometni davki od iger na srečo in na igralne avtomate),  
dajatve na uporabo motornih vozil (registracijske takse) ter drugi davki na uporabo blaga 
in storitev in na dovoljenja za izvajanje določnih storitev (v to skupino se torej razvrščajo 
takse za obremenjevanje vode, komunalne, požarne, prenočitvene, krajevne takse, 
cestnine idr.). V to kategorijo sodijo tudi davki, ki se zaračunavajo ob uvozu na meji,  ter 
davki na pridobivanje, obdelavo ali proizvodnjo rudnin in drugih naravnih bogastev. 

- Davki na mednarodno trgovino in transakcije: ta kategorija davčnih prihodkov zajema 
vse dajatve na mednarodno trgovino: carine in druge uvozne dajatve, izvozne davščine in 
druge vrste dajatev v mednarodnih transakcijah. 

- Drugi davki: v to kategorijo se razvrstijo ostale vrste davčnih dajatev, ki jih ni mogoče 
zajeti med prej navedene skupine davčnih prihodkov. 

 
 
3.1.2. Nedavčni prihodki  
 
To je druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsega vse nepovratne in 
nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino se 
uvršča prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij 
in drugih podjetij, v katerih ima država svoje finančne naložbe. Sem spadajo tudi prihodki 
od obresti (tako od sredstev na vpogled in vezanih tolarskih in deviznih depozitov kot tudi 
obresti od danih posojil). 
 
Med nedavčne prihodke so zajeti tudi prihodki od upravljanja z državnim (oziroma 
občinskim) premoženjem (prihodki od najemnin, zakupnin, licenčnin, prihodki od 
podeljenih koncesij). Med nedavčne prihodke se razvrščajo tudi tiste vrste taks in 
pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve 
državnih organov oziroma javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov 
obstaja neposredna povezava med dajatvijo in protistoritvijo državnega organa oziroma 
javne uprave. Takse se v nadaljnji členitvi delijo na sodne takse in upravne takse. Med 
nedavčne prihodke se razvrščajo še denarne kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe 
zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. 
 
V to skupino prihodkov uvrščamo tudi prihodke od prodaje blaga in storitev, to je vse vrste 
prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se 
financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja »lastne dejavnosti«, to je s 
prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu, in niso 
realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali 
storitev. Med tovrstne podjetniške dejavnosti državnih organov sodijo: tiskanje in prodaja 
publikacij in tiskovin, plačila za opravljene inšpekcijske preglede, plačila stroškov sodnih 
postopkov, plačila za geodetske storitve, gospodarska dejavnost zaporov, neposredna 
plačila uporabnikov za nekatere storitve javnih služb (npr. doplačila v domovih za ostarele, 
vrtcih, plačila vstopnic za kulturne prireditve itd). Med druge nedavčne prihodke pa so 
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razvrščeni tudi dodatni prostovoljni prispevki za socialno varnost (dokupi pokojninske 
dobe idr.). Davčni in nedavčni prihodki skupaj tvorijo tekoče javnofinančne prihodke. 
 
 
3.1.3. Kapitalski prihodki  
 
To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je 
prodaje zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja 
(patentov, licenc, blagovnih znamk), zalog in interventnih oz. blagovnih rezerv. 
 
 
3.1.4. Prejete donacije iz domačih in tujih virov  
 
V to skupino prihodkov se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki 
predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev. Ta so prejeta bodisi iz 
domačih virov: od domačih pravnih oseb (zasebnih podjetij, finančnih družb) ali domačih 
fizičnih oseb ali iz tujine: od mednarodnih institucij, mednarodnih nevladnih organizacij, 
od posameznih tujih vlad in njihovih institucij ter od tujih pravnih ali fizičnih oseb. V to 
skupino prihodkov spadajo prejete donacije ter prejeta denarna darila in volila. Prejete 
donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o 
obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva 
dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo. 
Prejeta denarna darila in volila pa so  nepovratna sredstva, prejeta od domačih in tujih 
pravnih in fizičnih oseb na podlagi posebnih darilnih in podobnih pogodb za določene 
namene porabe. 
 
 
3.1.5. Transferni prihodki 
 
V to skupino spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja 
(posamezna blagajna javnega financiranja) prejema iz drugih javnofinančnih institucij, to 
je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov 
socialnega zavarovanja. 
 
Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, 
nedavčnih ali kapitalskih prihodkov), niti to niso prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje 
proizvodov in storitev (tj. od opravljanja lastne dejavnosti), pač pa predstavljajo transfer 
sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja (transfere sredstev med posameznimi 
javnofinančnimi institucijami). Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se pri sestavi 
globalne bilance javnega financiranja transferni prihodki konsolidirajo – pobotajo s 
transfernimi odhodki, to je s tistimi vrstami odhodkov, ki ne predstavljajo končne porabe, 
pač pa le transfer sredstev v druge javnofinančne ali druge državne institucije. Zato jih je 
potrebno izkazovati ločeno v posebni skupini prihodkov. 
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3.2. Javnofinančni odhodki 
 
Na strani javnofinančnih odhodkov nova ekonomska klasifikacija razlikuje štiri osnovne 
skupine odhodkov: 
1. tekoči odhodki, 
2. tekoči transferi, 
3. investicijski odhodki, 
4. investicijski transferi. 
 
Kriteriji za ekonomsko klasifikacijo odhodkov so ekonomske značilnosti posameznih 
javnofinančnih odhodkov, zato obstaja neposredna povezava med ekonomsko členitvijo 
odhodkov in računovodskim evidentiranjem in izkazovanjem posameznih javnofinančnih 
odhodkov. Zato lahko govorimo o enotni proračunski in računovodski ekonomski 
klasifikaciji javnofinančnih odhodkov. 
 
 
3.2.1. Tekoči odhodki 
 
Med tekoče odhodke prištevamo: 
- Plačila in druge izdatke zaposlenim: to so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov 

dela (sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, 
regres za letni dopust ter drugi izdatki zaposlenim). 

-  Prispevke delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih 
delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. 

- Izdatke za blago in storitve: izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za 
nabavljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih država 
pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče 
vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter 
izdatki za vse vrste storitev, ki jih za državo opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe 
(proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke 
za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na  računovodska pravila med 
tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo. V kategorijo 
tekočih izdatkov za blago in storitve se skladno z novo ekonomsko klasifikacijo 
razvrščajo tudi odhodki investicijskega značaja, ki so namenjeni za vojaške namene in za 
specialno policijsko opremo. 

- Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga se na naslednjih ravneh 
razvrščajo na plačila obresti od najetih kreditov in na plačila  obresti od izdanih 
vrednostnih papirjev. V podrobnejši klasifikaciji pa se nadalje razčlenjujejo po 
posameznih vrstah domačih oziroma tujih kreditodajalcev. 

- Sredstva, izločena v rezerve: podskupina vključuje izločanja sredstev v proračunske 
rezerve, vključno s sredstvi tekoče proračunske rezerve za morebitne odhodke, ki niso 
bili predvideni v času priprave proračuna. V izvrševanju proračuna se odhodki, ki se 
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plačajo iz sredstev rezerv, računovodsko evidentirajo v okviru ustreznega odhodkovnega 
konta in ne v okviru konta rezerv.  

 
 
3.2.2. Tekoči transferi 
 
V to skupino odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera država 
(plačnik) od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega 
blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika (državo) ne opravi nikakršne storitve. 
Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega 
značaja. Odhodki, ki so zajeti v to skupino, so glede na vrsto prejemnika sredstev 
razdeljeni na: 
- Subvencije, ki vključujejo vsa nepovratna sredstva dana javnim ali privatnim podjetjem, 

finančnim institucijam (banke, zavarovalnice) ali zasebnim tržnim proizvajalcem 
(obrtniki, kmetje in drugi proizvajalci blaga in storitev na trgu). Prejemniki teh sredstev 
jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod 
različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila itd. 
Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje 
dohodkov proizvajalcev. Subvencije so v ekonomski klasifikaciji razčlenjene po vrstah 
ekonomskih  subjektov – prejemnikov subvencij (subvencije javnim podjetjem, 
finančnim institucijam, privatnim podjetjem in zasebnikom), in v nadaljnji členitvi po 
vrstah oziroma namenu subvencije (subvencioniranje cen, subvencioniranje obresti, 
pokrivanje izgub, subvencioniranje proizvodnje, subvencioniranje zaposlovanja itd.). 

- Transfere posameznikom in gospodinjstvom, ki zajemajo vsa plačila namenjena za 
tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k 
družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali 
gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov (socialno zavarovanje, varstvo nezaposlenih, 
ostarelih in invalidov, družinski prejemki, štipendije, pokojnine, nadomestila plač v času 
bolezenske odsotnosti ipd.). Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh 
sredstev plačniku (državi) ne opravijo nikakršnih storitev oziroma ne nudijo nikakršnega 
nadomestila. V okviru transferov posameznikom se izkazujejo tako neposredna plačila 
posameznikom iz proračunov kot tudi sredstva, ki jih posamezniki sicer ne prejmejo 
neposredno, pač pa koristijo njihove ugodnosti (Npr. pri regresiranju študentske prehrane 
ali regresiranju potovanj učencev in študentov, kjer so prejemniki sredstev podjetja, ki 
študentom in dijakom nudijo cenejšo prehrano oziroma cenejši prevoz. Čeprav so 
prejemniki teh sredstev podjetja in ne direktno posamezniki, se ti transferi ne izkazujejo 
v okviru subvencij podjetjem, pač pa med transferi posameznikom). 

- Transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam; ti predstavljajo tretjo skupino 
tekočih transferov, pri čemer se pod neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali 
privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen 
delovanja javnokoristen, dobrodelen, kot so npr. Rdeči križ, dobrodelne organizacije, 
verske organizacije, društva (kulturna, športna, gasilska društva, strokovna društva in 
zveze itd.) in druge neprofitne ustanove. 
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- Tekoče transfere drugim ravnem države, ki zajemajo vse transfere sredstev, ki se iz 
centralne ravni države bodisi iz državnega proračuna, ali iz posameznih ministrstev, ali iz 
drugih skladov na ravni države usmerjajo v proračune lokalnih skupnosti. Na ravni 
lokalnih skupnosti pa se v okviru teh transferov izkazujejo sredstva, ki se iz ene lokalne 
skupnosti nakazujejo drugi lokalni skupnosti ter sredstva, ki se namenjajo za financiranje 
ožjih delov lokalnih skupnosti (krajevne skupnosti). 

-  Tekoče tansfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb, ki zajemajo vse 
izdatke za plačila storitev javnim zavodom, javnim gospodarskim službam in drugim 
izvajalcem javnih služb, ki se financirajo iz proračunov. V podrobnejši razvrstitvi so ti 
transferi kalkulativno razčlenjeni po osnovnih namenih porabe teh sredstev (sredstva za 
plače in druge prejemke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalca, sredstva za 
izdatke za blago in storitve). 

- Tekoče transfere v tujino: ti obsegajo izdatke za plačila tekočih odhodkov različnim 
mednarodnim institucijam (članarine, kotizacije, pristopnine ipd.) in izdatke tujim 
vladnim in nevladnim neprofitnim institucijam in organizacijam v tujini. 

 
Naslednji dve skupini odhodkov, to so investicijski odhodki ter investicijski transferi, pa 
imajo značaj kapitalskih odhodkov. 
 
 
3.2.3. Investicijski odhodki 
 
Ti odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in 
neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb  in prostorov, prevoznih sredstev, opreme 
in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, 
rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev, izdatke za 
nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja, 
blagovnih rezerv in interventnih zalog. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih 
načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Odhodki iz tega 
naslova pomenijo povečevanje realnega premoženja države in povečujejo vrednost 
opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev v bilancah stanja države na 
centralni oziroma lokalni ravni. Skladno z mednarodno ekonomsko klasifikacijo se med 
investicijske odhodke ne vključujejo izdatki za nakup vojaške opreme in orožja ter izdatki 
za gradnjo in adaptacijo vojaških objektov, (razen vojaških bolnic in stanovanj za vojaško 
osebje), ki se vključujejo med tekoče izdatke za blago in storitve. 
 
 
3.2.4. Investicijski transferi  
 
Ti transferi pa vključujejo izdatke države, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so 
namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali 
gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih 
osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove idr. Prejemniki teh sredstev so 
subjekti, ki niso proračunski uporabniki. Investicijski transferi so izdatki države, ki za 
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prejemnike sredstev ne pomenijo vzpostavitve finančne obveznosti do države, pač pa za 
prejemnika (sredstev) predstavljajo nepovratna sredstva. Za razliko od investicijskih 
odhodkov investicijski transferi ne povečujejo realnega (fizičnega) premoženja države (ne 
povečujejo vrednosti opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev v bilancah 
stanja države na centralni oziroma lokalni ravni), pač pa povečujejo realno premoženje 
prejemnikov teh sredstev (javnih oziroma privatnih podjetij, posameznikov, finančnih 
institucij, zavodov itd.). V bilancah stanja države (oziroma občine) pa se investicijski 
transferi izkazujejo kot finančna naložba države oz. občine v javni zavod ali javno 
podjetje, finančno institucijo itd. 
 
Saldo bilance prihodkov in odhodkov je izkazan kot proračunski presežek (v primeru, ko 
celotni prihodki, realizirani v posameznem proračunskem obdobju presegajo, celotne 
odhodke v tem obdobju) oziroma kot proračunski primanjkljaj (v primeru, ko v 
posameznem proračunskem obdobju realizirani celotni odhodki presegajo dosežene 
prihodke v tem obdobju). 
 
 
3.3. Nove bilančne sheme računov javnega financiranja  
 
Skladno z novo ekonomsko klasifikacijo, določeno z Zakonom o javnih financah in 
podrobno predpisano z Zakonom o računovodstvu, se za prikaze osnovnih javnofinančnih 
tokov pri pripravi, izvrševanju, spremljanju in analiziranju proračunov uporabljajo nove 
bilančne sheme, v katerih se prihodki in drugi prejemki na eni strani ter odhodki in drugi 
izdatki razvrščajo po predstavljeni ekonomski klasifikaciji. Po novih bilančnih shemah, 
predpisanih s Pravilnikom o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov za 
proračune, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, se tokovi prihodkov in 
drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov izkazujejo v naslednjih bilančnih 
shemah: 
1) Bilanca prihodkov in odhodkov 
2) Račun finančnih terjatev in naložb 
3) Račun financiranja 
 
V nadaljevanju si bomo podrobneje ogledali bilanco prihodkov in odhodkov.  
 
3.3.1. Bilanca prihodkov in odhodkov  
 
Bilanca prihodkov in odhodkov izkazuje tokove, ki se po ekonomski klasifikaciji v 
splošnem razvrščajo na prihodke in odhodke. Prihodki so v bilanci prihodkov in odhodkov 
razvrščeni v naslednje kategorije: 
- Tekoči prihodki (davčni in nedavčni) 
- Kapitalski prihodki 
- Prejete donacije 
- Transferni prihodki iz drugih blagajn javnega financiranja 



 23 

Odhodki pa se v bilanci prihodkov in odhodkov izkazujejo v naslednjih kategorijah: 
- Tekoči odhodki 
- Tekoči transferi 
- Investicijski odhodki 
- Investicijski transferi 
 
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov podajam v sliki 1, na strani 25. 
 
3.3.2. Račun finančnih terjatev in naložb 
 
V računu finančnih terjatev in naložb, ki je z novo ekonomsko klasifikacijo na novo 
uveden v bilančne izkaze javnofinančnih tokov in ga doslej pri nas nismo ločeno 
izkazovali, se zajemajo tisti tokovi izdatkov, ki za državo nimajo značaja odhodkov (to je 
nepovratno danih sredstev), pač pa imajo bodisi značaj danih posojil bodisi finančnih 
naložb oziroma kapitalskih vlog države v podjetja, banke oziroma druge finančne 
institucije. Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve države (ali občine) do 
prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža države 
v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev. V okviru te skupine izdatkov se izkazujejo 
tudi plačila zapadlih jamstev države podjetjem ali finančnim institucijam, ki prav tako 
pomenijo vzpostavitev terjatev države do prejemnikov teh sredstev. 
 
Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja 
prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev države 
oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev države v podjetjih, bankah 
in drugih finančnih institucijah. Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo: 
- prejeta vračila danih posojil, 
- prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev države, 
- prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije. 
 
Na strani izdatkov pa se v računu finančnih terjatev in naložb izkazujejo: 
- dana posojila, 
- povečanje kapitalskih deležev države v podjetjih in finančnih institucijah, 
- poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije. 
 
3.3.3. Račun financiranja  
 
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. Zadolževanje je 
razčlenjeno na najemanje domačih in tujih kreditov ter na sredstva, pridobljena z izdajo 
državnih vrednostnih papirjev na domačem in tujih finančnih trgih. Odplačila dolga pa so 
razčlenjena na odplačila domačih in tujih kreditov ter odplačila glavnice zapadlih državnih 
vrednostnih papirjev. V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo najeti 
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domači in tuji krediti in sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v 
tujini. Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo odplačila glavnice domačih 
in tujih kreditov in odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini. 
 
V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih 
v teku proračunskega leta. Skladno z novo ekonomsko klasifikacijo so v bilanci prihodkov 
in odhodkov, v računu danih in prejetih vračil posojil ter v računu financiranja posamezni 
agregati razčlenjeni na skupine kontov, podskupine kontov in posamezne konte.  
 
 
4. RAZLIKA MED TEKOČIMI TRANSFERI V PRORAČUNU IN TEKOČIMI   

TRANSFERI V PLAČILNI BILANCI RS 
 
Zanimivo je, da najdemo postavko tekoči transferi tudi v plačilni bilanci Republike 
Slovenije. Kakšna je torej razlika med  tekočimi transferi v proračunu in plačilni bilanci 
RS?  
 
Razlika med proračunom in plačilno bilanco Republike Slovenije je že v sami vsebini. V 
proračunu država predvidi in poskuša kar najbolj točno napovedati prihodke države in 
karseda natančno razporediti odhodke. Plačilna bilanca pa prikazuje vse tokove med 
rezidenti in nerezidenti v določenem časovnem obdobju. Ta je za plačilno bilanco navadno 
eno leto, medtem ko je bil proračun  v letu 2001 prvič sprejet za dve leti, torej za obdobje 
2002–2003. Proračun pripravi Ministrstvo za finance, plačilno bilanco pa Banka Slovenije. 
 
Razlike v sestavi proračuna in plačilne bilance so lepo razvidne iz bilančne sheme v prilogi 
1 in tudi iz sheme bilance prihodkov in odhodkov v sliki 1. Iz priloge 1 je razvidno, da so 
tekoči transferi zadnja postavka tekočega dela plačilne bilance, medtem ko v sliki 1 
zasledimo tekoče transfere med izdatki bilance prihodkov in odhodkov. V prilogi 1 ravno 
tako zasledimo izdatke, vendar to pomeni, da tekoče transfere razdelimo na prejemke in 
tudi na izdatke, medtem ko izdatki v bilanci prihodkov in odhodkov ne obsegajo le tekočih 
transferov temveč tudi tekoče odhodke, investicijske odhodke in investicijske transfere. 
Kaj vse uvrščamo med tekoče transfere si lahko natančneje ogledamo na strani 26 in 27. 
Med tekoče transfere v tekočem delu plačilne bilance uvrščamo: rente, pokojnine, 
invalidnine in druge socialne prejemke, pomoči in darila, pomoči uradnega sektorja, davke, 
neblagovna plačila za potrebe države in podjetij, sodne depozite, varščine, kazni in ostala 
plačila. Čisto na koncu velja poudariti, da tekoči transferi v proračunu in plačilni bilanci 
nimajo skupne komponente, kar pa sem že predhodno obrazložila.  
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Slika 1: BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
  
PRIHODKI                                                ODHODKI 
 
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)                                          40 TEKOČI ODHODKI 
 
70 DAVČNI PRIHODKI                                                     400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI                        
                                                                                                        ZAPOSLENIM 
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 
701 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST                     401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA  
702 DAVKI NA PLAČILNO LISTO                                            SOCIALNO VARNOST 
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE            402 DODATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
705 DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO 
706 DRUGI DAVKI                                                               403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 
 
71 NEDAVČNI PRIHODKI                                                404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 
 
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD           409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 
       PREMOŽENJA 
711 TAKSE IN PRISTOJBINE                                              41 TEKOČI TRANSFERI 
712 DENARNE KAZNI 
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV      410 SUBVENCIJE 
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 
                                                                                                 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN  
72 KAPITALSKI PRIHODKI                                                     GOSPODINJSTVOM 
 
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV    412 TRANSFERI NEPROFITNIM  
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG                                        ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
       NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA                           413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
                        
73 PREJETE DONACIJE                                                     414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 
 
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV                42 INVESTICIJSKI ODHODKI 
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 
                                                                                                 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH      
74 TRANSFERNI PRIHODKI                                                     SREDSTEV 
 
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH                         43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
       JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 
                                                                                                 430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70 + 71 + 72 + 73 + 74) 
                                                                                                   II. SKUPAJ ODHODKI 
                                                                                                    (40 + 41 + 42 + 43)                       
III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ 
(I. – II.) 

Vir: Interno gradivo Ministrstva za finance RS, 2001. 
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5. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM V KONTNEM 
NAČRTU  

 
Po novi ekonomski klasifikaciji se v proračunu posamezne kategorije prihodkov in 
odhodkov razvrščajo v različne skupine, ki so klasificirane po naslednjih pravilih. Najširša 
razvrstitev so razredi, ki so oštevilčeni z enomestnimi šiframi. Znotraj posameznega 
razreda so skupine, ki so oštevilčene z dvomestnimi šiframi. Skupine se nadalje delijo na 
podskupine, ki so oštevilčene s tromestnimi šiframi. Znotraj podskupin so konti, ki imajo 
štirimestne šifre. Konti predstavljajo že zelo razčlenjene kategorije prihodkov oz. 
odhodkov in v velikem delu prikazane klasifikacije naziv konta zelo natančno opredeljuje,  
za katere prihodke oz. odhodke je namenjen. Zato pri večini kontov v ekonomski 
klasifikaciji proračuna ni dodatne obrazložitve, ker je namen jasen oz. je že ob naslovu 
skupine ali podskupine dovolj jasno definirano, kateri prihodki oz. odhodki se uvrščajo v ta 
segment. Najbolj podrobna členitev, ki je prikazana v ekonomski klasifikaciji, je na nivoju 
podkonta, ki je šifriran s šestmestno šifro. Glavni namen podkontov je v tem, da se lahko 
na podlagi tako natančne predpisane členitve prihodkov in odhodkov zelo podrobno določa 
obseg sredstev, ki se iz določenega naslova pričakuje oz. je predviden za določen namen, 
še bolj nazorno pa se na tej podlagi ugotavlja realizacija tako prihodkov kot odhodkov. 
 
Transferi posameznikom in gospodinjstvom se, kot smo lahko videli, nahajajo v bilanci 
prihodkov in odhodkov v skupini 41 (Tekoči transferi), bolj natančno v podskupini 411,  
pod imenom Transferi posameznikom in gospodinjstvom. Pravilnik o enotnem kontnem 
načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava v svojem 41. 
členu takole opredeli tekoče transfere: »Na kontih skupine 41 se izkazujejo vsa nepovratna 
plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega 
materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne 
storitve. Uporaba sredstev mora biti prejemniku tekoče ali splošne narave in ne 
investicijskega značaja. Konti pod to kategorijo so klasificirani glede na prejemnika 
sredstev.« Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se ti transferni odhodki konsolidirajo 
(pobotajo s transfernimi prihodki), to je tistimi prihodki, ki ne predstavljajo izvirnih 
prihodkov, pač pa le transfer sredstev med uporabniki enotnega kontnega načrta. Poglejmo 
si klasifikacijo tekočih transferov podrobneje. 
 
 
5.1. Klasifikacija tekočih transferov na podskupine in konte 
 
410 Subvencije 
4100 Subvencije javnim podjetjem 
4101 Subvencije finančnim institucijam 
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 
 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
4110 Transferi nezaposlenim 
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4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 
4113 Transferi vojnim invalidom, vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja 
4114 Pokojnine 
4115 Nadomestila plač 
4116 Boleznine 
4117 Štipendije 
4119 Drugi transferi posameznikom 
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
 
413 Drugi tekoči domači transferi 
4130 Tekoči transferi drugim ravnem države 
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 
4132 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije 
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 
 
414 Tekoči transferi v tujino 
4140 Tekoči transferi mednarodnim institucijam 
4141 Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam 
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini 
4143 Drugi tekoči transferi v tujino 
 
V sami ekonomski klasifikaciji pa so posamezni konti podrobno razčlenjeni na podkonte, 
ki omogočajo podrobno spremljanje, analiziranje in planiranje posameznih kategorij 
javnofinančnih tokov. Podkonte transferov posameznikom in gospodinjstvom, ki so 
predmet moje analize v nadaljevanju, podrobneje navajam v prilogi 2. 
 
 
6.  OBRAZLOŽITEV PODKONTOV TRANSFEROV POSAMEZNIKOM IN    

GOSPODINJSTVOM (PODSKUPINA 411) 
 
Podkonti konta transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki jih podrobneje predstavljam 
v prilogi 2, v samem kontnem načrtu niso obrazloženi, zato jih bom obrazložila v tem 
poglavju. Večina mojih definicij v nadaljevanju izhaja iz prebranih Uradnih listov 
Republike Slovenije. Naj omenim, da bi morala za natančne definicije pri vsakem 
podkontu napisati celotni zakon za posamezni podkonto in tej temi bi lahko posvetila 
celotno diplomo. Zato sem se omejila le na osnovne definicije. 
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4110 Transferi nezaposlenim 

411000  Denarno nadomestilo 
             Pravico do njega pridobi za primer brezposelnosti zavarovanec, ki je bil v 

delovnem razmerju neprekinjeno najmanj devet mesecev ali dvanajst 
mesecev s presledki v zadnjih osemnajstih mesecih pred prenehanjem 
delovnega razmerja in se najkasneje v 30 dneh po prenehanju delovnega 
razmerja prijavi zavodu (Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti, 1991). 

 
411001 Denarno nadomestilo v enkratnem znesku  
              Zavarovancu, ki je izpolnil pravico do denarnega nadomestila, se denarno 

nadomestilo lahko izplača v enkratnem znesku, če s temi sredstvi rešuje 
svoje nadaljnje delovno angažiranje tako, da vloži sredstva v materialno 
osnovo dela (Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, 
1991). 

 
411002  Denarna pomoč  
              Zavarovanec lahko v roku 30 dni po izteku pravice do denarnega 

nadomestila uveljavlja pravico do denarne pomoči (Zakon o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti, 1991). 

 

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 
Družinski prejemki so denarni prejemki, ki obsegajo: starševski dodatek, pomoč ob 
rojstvu otroka, otroški dodatek,  dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka, 
delno plačilo za izgubljeni dohodek. 
 
Starševsko nadomestilo je nadomestilo plače oziroma osebni prejemek, ki izhaja iz 
zavarovanja za starševsko varstvo, pravica do starševskega nadomestila pa obsega 
podkonte od 411104 do 411107: 

 
411104  Porodniško nadomestilo 
411105  Očetovsko nadomestilo 
411106  Nadomestilo za nego in varstvo otroka 
411107  Posvojiteljsko nadomestilo 

 
411100  Otroški dodatek  
              Z njim se staršem oziroma otroku zagotovi dopolnilni prejemek za 

preživljanje, vzgojo in izobraževanje, kadar dohodek na družinskega člana 
ne presega zgornje meje dohodkovnega razreda (Zakon o starševskem 
varstvu in družinskih prejemkih, 2001). 
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411101  Dodatek za nego otroka  
              Gre za denarni dodatek za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo in je 

namenjen kritju povečanih življenjskih stroškov, ki jih ima družina zaradi 
nege in varstva takega otroka (Zakon o starševskem varstvu in družinskih 
prejemkih, 2001). 

 
411102  Dodatek za veliko družino  
              Dodatek za veliko družino je letni prejemek namenjen družini z več otroki 

(Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, 2001). 
 
411103  Darilo ob rojstvu otroka  
              Gre za pomoč ob rojstvu otroka v enkratnem denarnem prejemku, ki je 

namenjen za nakup opreme za novorojenca ali pa se namesto denarnega 
prejemka v enaki vrednosti zagotovi oprema za novorojenca v obliki zavitka 
(Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, 2001). 

 
411108  Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka le-ti 

niso upravičeni do starševskega nadomestila (Zakon o starševskem varstvu 
in družinskih prejemkih, 2001). 

 

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 
Pod pojmom socialna varnost razumemo preprečevanje in reševanje socialne 
problematike posameznikov, družin in skupin prebivalstva. 

 
411200  Denarni dodatek  
              Dobi ga oseba, ki si začasno ne more zagotoviti sredstev za preživetje, 

seveda pod določenimi pogoji. 
 

411201   Denarne pomoči kot edini vir preživljanja  
               Upravičene so osebe, ki so trajno nezmožne za delo, in osebe starejše od 60 

let, če so brez vsakršnih dohodkov oziroma prejemkov, brez premoženja ter 
nimajo nikogar, ki bi jih bil dolžan in sposoben preživljati ter živijo doma 
(Zakon o socialnem varstvu, 1992). 

 
411202   Sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih  
               Pridobijo jih splošni in posebni socialni zavodi, ki skrbijo za zmerno, težje 

in težko duševno ter najtežje telesno prizadete osebe, ki se ne morejo 
usposobiti za samostojno življenje in delo in tisti, pri katerih je ugotovljeno, 
da je prizadetost nastala v otroški oziroma mladostni dobi do dopolnjenega 
18. leta starosti oziroma v času rednega šolanja, vendar najdlje do 
dopolnjenega 26. leta starosti. To področje sicer nadrobno obdeluje Zakon o 
družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb. Kot zanimivost ali 
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žalost naj na tem mestu omenim le še to, da ta zakon velja še iz leta 1983, 
torej še iz bivše Jugoslavije in da še, žal, ni bil noveliran. 

 
411203   Zdravstveno zavarovanje prejemnikov edinega vira  
               Zavarovanje izhaja iz Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju. Ta zakon v svojem 15. členu med zavarovance šteje tudi osebe 
s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prejemajo stalno denarno 
pomoč kot edini vir preživljanja po predpisih o socialnem varstvu.  

 
411204   Zdravstveno zavarovanje duševno in telesno prizadetih  
               Tudi to zavarovanje izhaja iz Zakona o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju, ki pravi, da so po tem zakonu zavarovani tudi 
otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. 

 
411205  Varstvo družin vojakov  
              Obsega sredstva, do katerih so upravičeni družinski člani vojaka, če le-ti 

nimajo dovolj sredstev za preživetje. 
 

411206-411208 Varstveni dodatek k pokojninam  
               Zaradi zagotovitve socialne varnosti imajo uživalci starostne, invalidske, 

vdovske in družinske pokojnine s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji, katerih pokojnina ne dosega zneska osnove iz 57. člena Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, pravico do varstvenega dodatka, 
če skupaj z družinskimi člani nimajo drugih dohodkov, ki bi zadoščali za 
preživljanje (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju). Torej se 
v znesek pokojnine oziroma invalidnine pri ugotavljanju razlike med 
zneskom pokojnine in zneskom nadomestila všteje varstveni dodatek po 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

 
411209   Dodatki k pokojninam, uveljavljenim v drugih republikah SFRJ  
               Po zakonu o zagotavljanju socialne varnosti imajo slovenski državljani, ki 

prejemajo pokojnine iz držav nekdanje SFRJ, pravico do dodatka k 
pokojninam, kadar njihova pokojnina ne dosega višine pokojnine po 
slovenskih predpisih. 

 
411210 Dodatek za pomoč in postrežbo  
               Pravico do dodatka za pomoč in postrežbo imajo uživalci starostne, 

invalidske, vdovske ali družinske pokojnine s stalnim prebivališčem v 
Republiki Sloveniji, ki jim je za osnovne življenjske potrebe neogibna 
stalna pomoč in postrežba drugega (Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, 1999). 
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411211  Preživnine  
              Pravica otrok do  preživljanja sodi med osnovne otrokove pravice, saj je 

socialna varnost otrok v razvezanih, zunajzakonskih družinah pogosto 
ogrožena. Preživnino mora plačevati eden od staršev, in sicer tisti, ki ga 
določi sodišče.  

 
411212   Nadomestila za telesno okvaro  
               Dobijo invalidi z dopolnjenim 18. letom starosti oziroma z dnem ugotovitve 

invalidnosti, če je bila ugotovljena kasneje. 
 

4113 Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja 
 

411300  Varstvo vojnih invalidov  
              Po Zakonu o vojnih invalidih obsega invalidnino, dodatek za posebno 

invalidnost, dodatek za pomoč in postrežbo, povračilo prispevkov za 
socialno zavarovanje, zdravstveno varstvo, zdraviliško in klimatsko 
zdravljenje, rehabilitacijo, invalidski dodatek, popust pri vožnji, povračilo 
potnih stroškov. 

 
411301 Varstvo vojnih veteranov  
              Obsegajo naslednje pravice: veteranski dodatek, dodatek za pomoč in 

postrežbo, letni prejemek, zdravstveno varstvo, zdraviliško in klimatsko 
zdravljenje, brezplačna vožnja, pogrebnina in priznanje pokojninske dobe. 

 
411302  Varstvo žrtev vojnega nasilja  
              Tudi te žrtve imajo pravico do zdravstvenega varstva, zdraviliškega in 

klimatskega zdravljenja, povračila potnih stroškov, priznanja pokojninske 
dobe, pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji, pravico do vojne 
odškodnine po posebnem zakonu, do doživljenjske mesečne rente in 
prednost pri dodelitvi socialnega stanovanja. 

 
411303  Republiške priznavalnine  
              Namenjene so občanom, ki imajo posebne zasluge za nacionalni obstoj, za 

zmago narodnoosvobodilnega boja in socialistične revolucije (Zakon o 
republiških priznavalninah, 1971). 

 
411304  Sredstva za zdraviliško in klimatsko zdravljenje  
              Sredstva pridobijo vojni invalidi, kadar je to potrebno za nadaljnje 

zdravljenje bolezni, ki so predpisane kot indikacije za to zdravljenje. 
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4114 Pokojnine   
To so redni mesečni prejemki, ki uživalcu zagotavljajo materialno in socialno varnost 
za primer starosti, invalidnosti ali smrti zavarovanca (Zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, 1999). 

 
411400  Starostne pokojnine  
              Pokojninski prejemek, ki pripada zavarovancu ob dopolnitvi določene 

starosti in pokojninske dobe, če izpolnjuje pogoje v skladu z Zakonom o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

 
411401  Invalidske pokojnine  
              Pokojninski prejemek, ki pripada zavarovancu ob nastanku invalidnosti, če 

izpolnjuje pogoje v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. 

 
411402  Družinske pokojnine  
              Pokojninski prejemek, ki pripada družinskim članom umrlega upokojenca ali 

zavarovanca, ki je dopolnil določeno pokojninsko dobo, če izpolnjuje pogoje 
po tem zakonu. 

 
411403   Kmečke pokojnine  
               Pokojninski prejemek, ki pripada kmetu iz kmečkega zavarovanja in se 

izplačuje pod pogoji, določenimi še po Zakonu o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju iz 70. let prejšnjega stoletja, kjer so ločili delavske 
in kmečke pokojnine. Danes v zakonu ločena definicija za kmečko 
pokojnino ne obstaja, izraz pa se je ohranil v praksi.  

 
411404  Vojaške pokojnine  
              Vojaške pokojnine se izplačujejo na podlagi Zakona o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju bivših vojaških zavarovancev, sprejetem v letu 
1998. Kot zanimivost, ki sem jo izvedela, naj povem, da je v letu 2000 
vojaško pokojnino prejemalo 4.548 prejemnikov, njihova povprečna 
pokojnina je znašala 134.783 SIT. 

 
411405  Pokojnine, uveljavljene v drugih republikah bivše Jugoslavije  
              Prejemajo jih slovenski državljani, ki so delali v drugih republikah bivše 

Jugoslavije in so to pravico tudi uveljavili.  
 
411406   Pokojnine, nakazane v druge republike bivše Jugoslavije  
               Te pokojnine prejemajo državljani drugih republik bivše Jugoslavije, ki so 

to pravico uveljavili v Sloveniji. 
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411407  Pokojnine, nakazane v tujino  
              Uživalcu pravic, ki se kot tuj državljan za stalno izseli v tujino, se pokojnina 

izplačuje v tujino, če je s to državo sklenjen sporazum ali če ta država 
priznava takšno pravico državljanom Republike Slovenije (prvi odstavek 
186. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju). 

 
411408  Dodatek za rekreacijo upokojencev  
              Gre za enkraten letni dodatek, ki ga prejme vsak upokojenec. Dodatek se 

vsako leto določi na podlagi sklepa, sprejetega v državnem zboru in 
objavljenega v Uradnem listu RS. 

 
411409  Državne pokojnine  
              Prejemek, ki se ob dopolnitvi določene starosti zagotavlja osebam, 

določenim z zakonom, ki niso dopolnile minimalne zavarovalne dobe za 
priznanje pravic do pokojnine in izpolnjujejo še ostale pogoje v skladu z 
Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.   
 

4115 Nadomestila plač 
Nadomestila plač, ki jih izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Republike Slovenije, prejemajo delovni invalidi, ki niso invalidsko upokojeni in še 
delajo ali čakajo na poklicno rehabilitacijo oz. ustrezno zaposlitev in imajo zato 
različne pravice. Med njimi so: 

 
411500  Nadomestila plač zaradi dela s skrajšanim delovnim časom 
411501  Nadomestila plač zaradi manjše plače na drugem delovnem mestu 
411502  Nadomestila plač za čas čakanja na razporeditev na drugo delo 
411503  Nadomestila plač za čas čakanja na poklicno rehabilitacijo 

 

4116 Boleznine 
 

411600  Boleznine nad 30 dni, izplačane iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja  

              Plačujejo se za primer bolezni in poškodb izven dela, za poškodbe pri delu 
in poklicnih boleznih. 

 

4117 Štipendije 
Štipendije vključujejo dvoje vrst transferov, in sicer republiške štipendije in 
kadrovske štipendije. Temeljna oblika štipendiranja učencev in študentov so 
kadrovske štipendije, ki jih podeljujejo organizacije in delodajalci v skladu s 
kadrovskimi potrebami. Obstajajo pa tudi republiške štipendije, do katerih so 
upravičeni tisti učenci in študentje, katerih dohodek na družinskega člana v drugem 
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trimesečju tekočega leta ne presega 80 % zajamčenega osebnega dohodka po zakonu 
in redno izpolnjujejo učne oziroma študijske obveznosti. Ne glede na povedano pa 
lahko republiško štipendijo dobijo tudi izrazito nadarjeni učenci in študentje. 

 
4119 Drugi transferi posameznikom  
         Vključujejo vse ostale transfere, ki jih ni mogoče uvrstiti med nobene že navedene 

transfere. Predstavljajo zlasti transfere, ki izhajajo že iz drugih zakonov in med že 
predstavljenimi transferi niso specifično našteti. 

 
 
7. ANALIZA TRANSFEROV POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM V   

OBDOBJU 1998–2003 
 
Potem ko sem si podrobneje pogledala kontni načrt transferov, je zanimivo pogledati tudi, 
kako pomembni so ti transferji v letnem proračunu RS v zadnjih letih pa tudi kakšna je 
njihova struktura in kako se ta, če se, spreminja. Kot je razvidno iz Tabele 1, za obdobje 
1998–2001 predstavljam dejanske (tj. realizirane) podatke, za leti 2002–2003 pa napovedi 
Ministrstva za finance. 
 
Tabela 1: Velikost transferov posameznikom in  gospodinjstvom v obdobju 1998–2003                              
                 (v mio SIT) 

 Vir: Bilten javnih financ, 1998, 1999, 2000, 2001 in Interno gradivo Ministrstva za        
finance  RS, 2001. 

 
Upravičenost do posameznih transferov, njihovo višino in način usklajevanja urejajo 
zakoni in podzakonski akti ter načela. Obseg sredstev v proračunskem letu je odvisen od 

KONTO IME KONTA 1998 1999 2000 2001 Napoved
2002 

Napoved 
2003 

4110 Transferi 
nezaposlenim 29.076 28.816 24.326 25.751 23.934 24.125 

4111 Družinski prejemki in 
starševska nadomestila 50.845 61.243 73.536 81.378 91.511 101.819 

4112 
Transferi za 
zagotavljanje socialne 
varnosti 

12.619 13.477 14.896 17.784 24.047 25.877 

4113 

Transferi vojnim 
invalidom, veteranom 
in žrtvam vojnega 
nasilja 

14.927 14.874 15.565 16.115 17.185 17.886 

4117 Štipendije 13.805 14.865 16.148 18.482 19.873 20.991 

4119 Drugi transferi 
posameznikom 5.948 6.348 6.151 7.933 7.837 9.117 

411 

TRANSFERI 
POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM 
SKUPAJ 

127.220 139.623 150.622 167.443 184.387 199.814 
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gibanja števila upravičencev in načina usklajevanja višine prejemka. Večina prejemkov 
posameznikov in gospodinjstev se usklajuje z gibanjem zajamčene plače, nekatere pa z 
rastjo povprečne plače zaposlenih oziroma s cenami življenjskih potrebščin. 
 
Podatki za pokojnine in nadomestila plač ter boleznine v Tabeli 1 niso prikazani, ker se te 
kategorije transferov zagotavljajo iz pokojninske in zdravstvene blagajne in ne iz 
proračunske blagajne, ki je predmet moje obravnave. V nadaljevanju pa predstavljam 
gibanje vseh ostalih transferov. 
 
V letu 1998 so sredstva za transfere, ki se zagotavljajo iz državnega proračuna, znašala 
skupaj 127.220 mio SIT oziroma 15 % vseh proračunskih odhodkov (glej Tabelo 2). 
Največji del sredstev je bil namenjen družinskim prejemkom, vključno s starševskimi 
nadomestili (50.845 mio SIT), sledijo pa transferi brezposelnim, transferi vojnim 
invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja, štipendije, transferi za zagotavljanje 
socialne varnosti in drugi transferi posameznikom. 
 
Podobna razmerja kot v letu 1998 se med posameznimi oblikami transferov posameznikom 
in gospodinjstvom ohranjajo tudi v ostalih letih, kar je razvidno iz Tabele 1. Opazne so 
naslednje razlike. V letu 2000 so štipendije za  583 mio SIT višje od transferov vojnim 
invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja. V letu 2001 najvišji znesek še vedno 
dosegajo družinski prejemki in starševska nadomestila, štipendije pa so višje od transferov 
za zagotavljanje socialne varnosti.  
 
Velikost obravnavanih transferov se je v letu 2001 povečala predvsem na račun predvidene 
uveljavitve sprememb Zakona o socialnem varstvu, ki postopoma zvišuje socialne pomoči 
materialno najbolj ogroženim skupinam prebivalstva. Tako so se povečevala zlasti sredstva 
za družinske prejemke, štipendije in za druge transfere posameznikom, med katerimi 
izstopajo predvsem regresiranje prevozov v šole ter sredstva za denarne nagrade in 
priznanja, ki jih tudi uvrščamo med transfere posameznikom. V letu 2001 je opazno tudi 
zmanjšanje sredstev za transfere brezposelnim (kot posledica upadanja brezposelnosti, 
restrektivnejšega zakona in programov aktivne politike zaposlovanja, ki zmanjšujejo 
pritisk na pasivne oblike varstva brezposelnih) ter za transfere vojnim veteranom in žrtvam 
vojne.  
 
Napovedi velikosti transferov posameznikom in gospodinjstvom v letih 2002 in 2003 se ne 
razlikujejo bistveno od zadnjih let. Še vedno bodo največji delež predstavljali družinski 
prejemki in starševska nadomestila, ki naj bi leta 2003 znašali celo 101.819 mio SIT, kar je 
daleč največ v opazovanih letih in skoraj še enkrat toliko kot v letu 1998. 
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7.1. Transferi posameznikom in gospodinjstvom med odhodki proračuna RS  
 
Kako pomembni so transferi posameznikom in gospodinjstvom med odhodki proračuna 
RS,  prikazujem v Tabeli 2. 
 
Tabela 2: Transferi posameznikom in gospodinjstvom v odstotkih celotnih odhodkov    

proračuna RS v obdobju 1998–2003  

Vir: Bilten javnih financ, 1998, 1999, 2000, 2001 in Interno gradivo Ministrstva za finance  
RS, 2001. 

 
Vidimo, da konto 411 predstavlja okrog 14 % delež v odhodkih proračuna. Med temi 14 % 
vsako leto največji odstotek zavzemajo družinski prejemki in starševska nadomestila. 
Transferi nezaposlenim se sicer zmanjšujejo, ker je zaposlovalna politika takšna, da vse 
več ljudi dela za minimalno plačo. Ker je slednja nizka, morajo posledično ti ljudje 
prejemati družinske prejemke in starševska nadomestila. Kar se nekje zmanjša, se mora 
posledično povečati na drugem transferu, zato je odstotek celotnih transferov 
posameznikom in gospodinjstvom iz leta v leto na približno enaki ravni.  
 
V Sliki 2 primerjamo strukturo transferov posameznikom in gospodinjstvom v letu 1998 z 
letom 2001. Ena bistvenih sprememb, do katere je prišlo v tem obdobju, je znižanje deleža 
transferov posameznikom in gospodinjstvom v odhodkih proračuna. To znižanje je 
posledica manjšega deleža sredstev namenjenih transferom nezaposlenih, kar kaže na 
zmanjšanje perečega problema brezposelnosti. Opaziti je še povečanje sredstev za 
družinske prejemke in starševska nadomestila in znižanje transferov vojnim invalidom, 
veteranom in žrtvam vojnega nasilja, medtem ko se štipendije in konto 4119 v tem obdobju 
niso spremenili. 
 
 
 
 
 
 

KONTO IME KONTA 1998 1999 2000 2001 2002 2003

4110 Transferi nezaposlenim 3,4 3 2,4 2,1 2,1 2,1 

4111 Družinski prejemki in starševska 
nadomestila 6 6,4 7,2 6,8 6,7 6,8 

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 1,5 1,4 1,4 1,5 1,4 1,6 

4113 Transferi vojnim invalidom, veteranom in 
žrtvam vojnega nasilja 1,8 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 

4117 Štipendije 1,6 1,5 1,6 1,5 1,6 1,5 
4119 Drugi transferi posameznikom 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

411 TRANSFERJI POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM SKUPAJ 15 14,5 14,8 13,9 13,9 14,1
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Slika 2: Strukture transferov posameznikom in gospodinjstvom v odhodkih 
              proračuna v letu 1998 in v letu 2001  
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Legenda: 

Transferi nezaposlenim

Družinski prejemki in starševska nadomestila

Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja

Štipendije

Drugi transferi posameznikom
 

  Vir: Tabela 2. 
 
 
7.2. Stopnje rasti transferov posameznikom in gospodinjstvom 
 
V nadaljevanju v Tabeli 3 prikazujem stopnje rasti sredstev, namenjenih transferom 
posameznikom in gospodinjstvom med posameznimi leti v proučevanem obdobju.  
 
Opozoriti velja, da gre v obdobju od leta 1998 do leta 2001 za realizirane stopnje rasti,  
medtem ko sem za leti 2002 in 2003 stopnje rasti izračunala na osnovi napovedi. Na 
realizirane stopnje rasti za ti dve leti bo treba počakati, dokler Urad RS za 
makroekonomske analize in razvoj ne bo podal podatkov o vsaki postavki proračuna tudi 
za ti dve leti. 
 
V Tabeli 3 izstopajo transferi nezaposlenim, saj so pri njih v večini opazovanih let (razen 
leta 2001 in 2003) opazne negativne letne stopnje rasti. V letu 2000 je bil njihov  padec 
najvišji (za 15,58 %). Negativne letne stopnje rasti so opazne tudi pri kontu 4119, vendar 
so precej nižje kot pri kontu 4110. Znižanje lahko opazimo še pri kontu 4113 v letu 1999. 
Drugače so pri vseh ostalih kontih vidne pozitivne stopnje rasti. 
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Tabela 3: Letne stopnje rasti transferov posameznikom in gospodinjstvom v obdobju od      
leta 1999 do leta 2003 (v %) 

Vir: Tabela 1. 
 
Iz napovedi za leti 2002 in 2003 lahko sklepamo, da bodo izdatki za transfere 
posameznikom in gospodinjstvom v prihodnje prvenstveno rasli, le transferi nezaposlenih 
in drugi transferi posameznikom naj bi v letošnjem letu padli glede na leto 2001: prvi za 
7,06 % in drugi za 1,21 %. 
 
Slika 3: Letne stopnje rasti transferov posameznikom in gospodinjstvom  
              za obdobje 1999–2003 (v %) 
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 Vir: Tabela 3.                  
 

KONTO IME KONTA 1999 2000 2001 2002 2003 

4110 Transferi nezaposlenim -0,89 -15,58 5,86 -7,06 0,80 

4111 Družinski prejemki in 
starševska nadomestila 20,45 20,07 10,66 12,45 11,26 

4112 
Transferi za 
zagotavljanje socialne 
varnosti 

6,80 10,53 19,39 35,22 7,61 

4113 

Transferi vojnim 
invalidom, veteranom 
in žrtvam vojnega 
nasilja 

-0,36 4,65 3,53 6,64 4,08 

4117 Štipendije 7,68 8,63 14,45 7,53 5,63 

4119 Drugi transferi 
posameznikom 6,72 -3,10 28,97 -1,21 16,33 

411 

TRANSFERI 
POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM 
SKUPAJ 

9,75 7,88 11,17 10,12 8,37 
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V Sliki 3 prikazujem še stopnjo rasti transferov posameznikom in gospodinjstvom skupaj 
od leta 1999 do leta 2003. Lepo je razvidna najvišja stopnja rasti v letu 2001, ki je znašala 
11,17 %. Najmanj so se ti transferi povečali v letu 2000, ko je bila njihova rast glede na 
predhodno leto le 7,88 %. 
 
 
7.3. Transferi posameznikom in gospodinjstvom v bruto domačem proizvodu RS 
 
Kot zanimivost si poglejmo še, koliko transferi, ki jih najdemo na kontu 411, predstavljajo 
v bruto domačem proizvodu Slovenije po posameznih letih. Izračuni so v Tabeli 4.  
 
Tabela 4: Udeležba  konta 411 v BDP za obdobje 1998–2003 (v %) 

Leto % 
1998 3,9 
1999 3,8 
2000 3,7 
2001 3,7 
2002 3,8 
2003 3,7 

Vir: Bilten javnih financ, 2001. 
 
Udeležba transferov posameznikom in gospodinjstvom v BDP je v vseh opazovanih letih 
na približno enaki ravni, t. j. med 3,7 in 3,9 %. Bistvenih sprememb tudi v prihodnje ne gre 
pričakovati. 
 
Iz vseh tabel in slik, predstavljenih v sedmem poglavju, ni opaziti bistvenih sprememb iz 
leta v leto, ne v absolutnih in ne v relativnih zneskih. Spremembe so le v stopnjah rasti 
posameznih transferov posameznikom in gospodinjstvom iz leta v leto, vendar tudi tu ni 
večjih odstopanj. Cilj naše vlade je, da se ta sredstva v prihodnje in po vstopu v EU ne bi 
povečevala, ampak bi se vsaj ohranila na enakem nivoju.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40 

SKLEP 
 
V pričujočem diplomskem delu sem proučevala proračun, njegovo sestavo ter načela. 
Naštela in opisala sem načela, ki so zapisana v zakonu o proračunu. To še zdaleč niso vsa 
načela, saj veliko novih načel prinese vsakokratna priprava proračuna. Posebej sem se 
seznanila z vsebino transferov, ki jih sicer najdemo tako v proračunu kot v plačilni bilanci 
RS. Diplomsko delo je bilo v bistvu posvečeno kontu 411 (Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom), ki ga najdemo v bilanci prihodkov in odhodkov. 
 
Transferi posameznikom in gospodinjstvom so kljub svoji majhnosti lahko pomemben vir 
sredstev za slehernega državljana. V celotnem proračunu sicer predstavljajo zelo majhen 
delež. Obstaja težnja, da se sredstva tega konta ne bi povečevala, temveč zmanjševala, saj 
je to tudi eden izmed pokazateljev stabilnosti posameznih politik, kot so zdravstvena, 
zaposlitvena, socialna in druge. 
 
Čeprav na prvi pogled ne izgleda tako, klasifikacija in analiza transferov posameznikom in 
gospodinjstvom nista enostavni. Nekateri zakoni, ki urejajo posamezno vrsto transferov, so 
namreč še iz časov bivše SFRJ, in zato so tudi zastareli. Tako zakon o dodelitvi sredstev za 
varstvo duševno in telesno prizadetih velja še iz leta 1983. Kdaj jih bodo utegnili 
novelirati, ni znano. Najverjetneje se bo počakalo na vstop Slovenije v EU. 
 
Analiza transferov posameznikom in gospodinjstvom v obdobju od leta 1998 do leta 2003 
je pokazala, da v omenjenem obdobju na tem kontu ni opaziti bistvenih razlik ne v 
absolutnih ne v relativnih zneskih. Občutna je rast konta 4111 Družinski prejemki in 
starševska nadomestila, katerega vrednost naj bi v letu 2003 presegla 100 mio SIT. To je 
posledica dejstva, da se povečujejo socialne pomoči materialno najbolj ogroženim 
skupinam prebivalstva, ki so sicer zaposleni, vendar z minimalnimi plačami. Glede na 
obstoječo situacijo ne moremo biti optimistični. Pred nami so še zadnji koraki ob vstopu v 
EU in kot kažejo napovedi Evropske komisije na področju socialnega varstva ne bo nič 
boljše. Najverjetneje se bodo transferi te vrste povečevali.  
 
Z dejavno socialno politiko skuša sicer EU premostiti najbolj očitne socialne probleme. 
Vsem delavcem zagotavlja svobodo gibanja, pošteno plačilo, boljše delovne pogoje, 
socialno varnost, enakopravnost moških in žensk, poklicno izobraževanje, svobodo 
združevanja in kolektivnega pogajanja, obveščenost, industrijsko demokracijo, zdravstveno 
zaščito in varnost na delovnem mestu ter zaščito otrok, ostarelih in nemočnih. Našteta 
prizadevanja imamo urejena tudi v naši državi, vendar pa smo iz tabel lahko videli, da se 
kljub tako zastavljenim nalogam sredstva niso iz leta v leto zmanjševala, temveč 
povečevala. Zato ne verjamem, da bo v EU kaj bolje, vsaj na začetku ne.  
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PRILOGA 1 
 
Plačilna bilanca in njen opis 
 
Plačilna bilanca je sistematičen zapis vseh ekonomskih transakcij ali tokov imetij med 
rezidenti in nerezidenti v določenem časovnem obdobju (ponavadi eno leto) in zajema 
(Senjur, 1999, str.57): 
 

- transakcije z blagom, storitvami in tokovi dohodkov med Slovenijo in ostalim 
svetom, 

- prenose lastništva in nekatere druge spremembe finančnih imetij in terjatev do 
ostalega sveta ter obveznosti do njega, 

- transfere in protipostavke, ki izravnavajo plačilno bilanco v računovodskem smislu. 
 

1. Sestava plačilne bilance 
 
Plačilno bilanco najbolj pogosto delimo na dva dela. Prvi del plačilne bilance se imenuje 
tekoči račun plačilne bilance, drugi del pa kapitalski in finančni račun. Vse ekonomske 
transakcije, pri katerih se opravi menjava blaga in storitev med rezidenti in nerezidenti (ki 
se financira iz rednih dohodkov, s katerimi razpolagajo ekonomski subjekti), se spremljajo 
v tekočem delu plačilne bilance, v katerega spadajo še dohodki in tekoči transferi. 
Transakcije, povezane s transferi finančnih imetij (bančni depoziti, vrednostni papirji, 
neposredne naložbe in drugi transferi finančnih imetij) med rezidenti in nerezidenti, se 
spremljajo v kapitalskem in finančnem delu plačilne bilance. Ta del ekonomskih transakcij 
s tujino je rezultat sprememb v stanju premoženja države oziroma v stanju terjatev in 
obveznosti do tujine. 
 
Razliko med vrednostjo tekočega računa plačilne bilance in vrednostjo finančnega in 
kapitalskega računa plačilne bilance predstavlja statistična napaka. Do statistične napake 
pride zaradi nepopolnega statističnega zajetja transakcij, nepopolnega vrednotenja le-teh 
ali časovne neusklajenosti evidentiranja posameznih transakcij  (Murn, 1996, str. 2). 

 
Predstavljena delitev plačilne bilance je danes splošno sprejeta v svetu in temelji na peti 
izdaji priročnika Mednarodnega denarnega sklada (IMF) Balance of Payments Manual. 
 

1.1. Tekoči račun plačilne bilance  
 
Tekoči račun vsebuje postavke blago, storitve, dohodki in tekoči transferi. Tekoči račun 
lahko ponazorimo z enačbo: TR = X – M, pri  tem pa upoštevamo Y = C + I + G + (X - 
M). Iz tega dobimo enačbo TR = Y - (C + I + G). Vidimo, da je tekoči račun po definiciji 
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enak presežku dohodka (BNP) nad celotno domačo porabo blaga in storitev, tako domačih 
kot tujih (Senjur, 1999, str. 59). 
Če država zasluži več kot porabi, je neto posojilodajalec oziroma upnik nasproti tujini. V 
primeru primanjkljaja tekočih transakcij pa je država neto zadolževalka in mora razliko 
pokriti z zadolževanjem v tujini. 

 
Trgovinski del tekočega računa oziroma trgovinska bilanca, to je vsaka prodaja blaga v 
tujino ali nakup blaga iz tujine, je po svoji vrednosti najobsežnejša plačilnobilančna 
postavka. 
  
Pomen oznak: 
Y − bruto nacionalni proizvod 
C, I, G − izdatki za končne domače in uvožene proizvode za osebno, investicijsko in 
  javno (vladno) porabo 
X − izdatki (tujcev) za končne proizvode, ki so izvoženi 
M − izdatki (domačih) potrošnikov za končne proizvode, ki so uvoženi. 
 

1.2. Kapitalski in finančni račun  
 
V kapitalskem in finančnem računu plačilne bilance se beležijo ekonomske transakcije, ki 
se nanašajo na prilive in odlive kapitala v ali iz države. Gre za različne oblike kapitala, od 
različnih oblik zadolževanja, odpise dolga, prodaje premoženja v tujini do različnih oblik 
tujega investiranja v državi. Priliv kapitala iz tujine je tako zmanjšanje premoženja, ki ga 
imajo rezidenti v tujini ali pa povečanje obveznosti rezidentov do nerezidentov. 
 
Tudi na strani odliva kapitala gre za različne oblike transakcij, od kreditiranja tujine, 
nakupov premoženja v tujini do nakupov premoženja v državi, ki je bilo pred tem v lasti  
tujcev. Odliv kapitala pomeni ali povečanje premoženja, ki ga imajo rezidenti v tujini, ali 
pa zmanjšanje obveznosti rezidentov do nerezidentov (Mrak, 2001, str.13). 
 
Kapitalski račun torej sestavljajo kapitalski transferi (transferi migrantov, prenosi 
nerezidentov rezidentom ter ostali neuradni kapitalski transferi) ter nakup in prodaja 
nefinančnih imetij (licence, avtorske pravice, blagovne znamke, druge industrijske pravice 
ipd.). 
 
Finančni račun vsebuje postavke neposredne naložbe (tokovi kapitala med povezanimi 
podjetji, kjer ima investitor možnost vplivanja na poslovanje podjetja), naložbe v 
vrednostne papirje (naložbe v lastniške in dolžniške vrednostne papirje), ostale naložbe in 
mednarodne denarne rezerve (devizne rezerve, monetarno zlato, neizkoriščena rezervna 
tranša pri IMF in posebne pravice črpanja – SDR). 
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2. Presežki in primankljaji plačilne bilance  

 

2.1. Trgovinska bilanca  
 
O presežku trgovinske bilance govorimo, ko obseg blagovnega izvoza države v določenem 
obdobju presega obseg blagovnega uvoza v istem obdobju. V obratni situaciji gre za 
primanjkljaj v trgovinski bilanci. Večina držav podatke o blagovni menjavi objavlja 
mesečno, vendar pa je analitična vrednost teh podatkov omejena. 
 

2.2. Bilanca tekočega računa  

 
Bilanca tekočega računa vključuje prilive oziroma odlive od blagovne menjave, od 
menjave storitev, dohodkov in enostranskih transferov. Tako nam pokaže devizne prilive 
oziroma odlive, ki jih ustvari država s svojimi dejavnostmi. 
 
Presežki tekočih transakcij (država ustvari več deviz, kot jih potrebuje) pomenijo 
povečanje njenih terjatev do tujine in/ali zmanjšanje obveznosti do tujine. Presežek 
tekočega računa pomeni, da ima država primanjkljaj v kapitalskem in finančnem računu 
plačilne bilance, kar pomeni, da je država  izvoznica kapitala.  

 
Primanjkljaj tekočih transakcij (država ustvari manj deviz kot jih potrebuje) zahteva 
zadolževanje v tujini. Primanjkljaj mora pokriti s prilivom kapitala iz tujine. 
 
Iz tega sledi, da mora biti preostanek plačilne bilance, ki predstavlja finančne transakcije, 
enak in z nasprotnim predznakom računu tekočih transakcij. To je enostavno odraz 
dvostavnega računovodstva. Izvoz (plus postavka na tekočem računu) pomeni dohodek od 
tujine, ki mora biti poslan nazaj v tujino skozi uvoz (minus postavka na tekočem računu) 
ali s posojanjem, to je prihranek (minus postavka na finančnem računu). To je razlog, da 
vse postavke v plačilni bilanci v seštevku dajo vsoto nič (Senjur, 1999, str. 60). 

 
Na dolgi rok je država v zunanjeekonomskem ravnotežju takrat, ko prilivi deviz od rednih 
dejavnosti  pokrivajo vse potrebe po devizah. To pomeni, da je država v dolgoročnem 
ravnotežju takrat, ko je uravnotežen tekoči račun  njene plačilne bilance (Mrak, 2001, str. 
21). 
 
Kadar denarne oblasti odkupujejo lastno valuto, porabljajo tujo valuto, ki jo držijo in ki jo 
imenujemo devizne rezerve. To se izkazuje s plus znakom, kar odraža pritok domačega 
denarja. Prodaja uradnih deviznih rezerv je en način financiranja primanjkljaja tekočih 
transakcij. Druga možnost je, da privatni sektor proda svoja tuja imetja ali da se zadolži v 
tujini. 
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Vsaka transakcija, ki vodi do tega, da mora prebivalec naše države plačati v tujino, je 
negativna postavka v plačilni bilanci. Primanjkljaj v plačilni bilanci pomeni, da morajo 
naši prebivalci plačati tujcem več kot tujci plačajo našim prebivalcem. To pomeni, da 
morajo domačini plačati več tujega denarja tujcem, kot ga sami prejmejo. Ta razlika se 
poravna med domačo centralno banko in centralnimi bankami tujih držav s transakcijami 
uradnih rezerv. Transakcije uradnih rezerv so torej enake saldu plačilne bilance. Če ima 
torej naša država deficit v plačilni bilanci, ga naša centralna banka poravna tujim 
centralnim bankam v tuji valuti. Tujo valuto črpa iz svojih deviznih rezerv ali pa iz posojil 
v tujini. Velja tudi obratno. Če ima naša država presežek v plačilni bilanci, morajo tujci 
dobiti tolarje, s katerimi plačajo presežek svojih plačil naši državi nad njihovimi prihodki 
od prodaj v našo državo. Potrebne tolarje zagotovijo tuje centralne banke in poravnajo 
primanjkljaj svojih držav iz svojih deviznih rezerv (Senjur, 1999, str. 61).  
 

2.3. Celotna bilanca  
 
Celotna bilanca vključuje vse plačilnobilančne transakcije, razen tistih, ki so vključene v 
kategorijo mednarodnih denarnih rezerv. Skupna oziroma celotna bilanca je tako neto 
rezultat trgovanja, ki ga dobimo iz tekočega računa, in neto rezultat kapitalno-finančnih 
tokov. Mednarodne denarne rezerve so vedno enake skupni bilanci z nasprotnim 
predznakom. 
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PRILOGA 2   
 
Podkonti transferov posameznikom in gospodinjstvom 

 

4110 Transferi nezaposlenim 
411000 Denarno nadomestilo 
411001 Denarno nadomestilo v enkratnem znesku 
411002 Denarna pomoč 
411099 Drugi transferi nezaposlenim 
 

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 
411100 Otroški dodatek 
411101 Dodatek za nego otroka 
411102 Dodatek za veliko družino 
411103 Darilo ob rojstvu otroka 
411104 Porodniško nadomestilo 
411105 Očetovsko nadomestilo 
411106 Nadomestilo za nego in varstvo otrok 
411107 Posvojiteljsko nadomestilo 
411108 Starševski dodatek 
411199 Drugi družinski prejemki 
 

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 
411200 Denarni dodatek 
411201 Denarne pomoči kot edini vir 
411202 Sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih 
411203 Zdravstveno zavarovanje prejemnikov edinega vira 
411204 Zdravstveno zavarovanje duševno in telesno prizadetih 
411205 Varstvo družin vojakov 
411206 Varstveni dodatki k starostnim pokojninam 
411207 Varstveni dodatki k invalidskim pokojninam 
411208 Varstveni dodatki k družinskim pokojninam 
411209 Dodatki k pokojninam, uveljavljenim v drugih republikah SFRJ 
411210 Dodatek za pomoč in postrežbo 
411211 Preživnine 
411212 Nadomestila za telesno okvaro 
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti     
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4113 Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja 
411300 Varstvo vojnih invalidov 
411301 Varstvo vojnih veteranov 
411302 Varstvo žrtev vojnega nasilja 
411303 Republiške priznavalnine 
411304 Sredstva za zdraviliško in klimatsko zdravljenje 
411305 Sredstva iz naslova drugih zakonskih pravic na področju vojnih invalidov, vojnih       
             veteranov in žrtev vojnega nasilja 
411399 Drugi transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja 

 

4114 Pokojnine    
411400 Starostne pokojnine 
411401 Invalidske pokojnine 
411402 Družinske pokojnine 
411403 Kmečke pokojnine 
411404 Vojaške pokojnine 
411405 Pokojnine, uveljavljene v drugih republikah bivše Jugoslavije 
411406 Pokojnine, nakazane v druge republike bivše Jugoslavije 
411407 Pokojnine, nakazane v tujino 
411408 Dodatek za rekreacijo upokojencev 
411409 Državne pokojnine 
411499 Druge pokojnine 
 

4115 Nadomestila plač 
411500 Nadomestila plač zaradi dela s skrajšanim delovnim časom 
411501 Nadomestila plač zaradi manjše plače na drugem delovnem mestu 
411502 Nadomestilo plač za čas čakanja na razporeditev na drugo delo 
411503 Nadomestilo plač za čas čakanja na poklicno rehabilitacijo 
411599 Druga nadomestila plač  
 

4116 Boleznine 
411600 Boleznine nad 30 dni, izplačane iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 
411699 Druge boleznine 
 

4117 Štipendije 
411700 Republiške štipendije 
411701 Kadrovske štipendije 
411799 Druge štipendije 
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4119 Drugi transferi posameznikom 
411900   Regresiranje prevozov v šolo 
411901   Regresiranje potovanj mladine 
411902   Doplačila za šolo v naravi 
411903   Regresiranje prehrane učencev in dijakov 
411905   Regresiranje študentske prehrane 
411906  Nezgodno zavarovanje vrhunskih športnikov 
411907 Pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje določenih kategorij      

prebivalcev 
411908   Denarne nagrade in priznanja 
               Država vključuje izdatke za vse vrste denarnih nagrad in priznanj, ki jih prejmejo  

posamezniki 
411909   Regresiranje oskrbe v domovih 
               Vključuje izdatke za regresirano oskrbo v dijaških, študentskih domovih, otroških 
               vrtcih, zavodih za usposabljanje, domovih za starejše občane idr. 
411910   Plačilo dnevnic, potnih in drugih stroškov v zvezi z zdravljenjem 
411911   Plačilo pogrebnin 
411912   Plačilo posmrtnin 
411920   Subvencioniranje stanarin 
               Ne glede na to, da se sredstva iz naslova subvencioniranja stanarin ne nakazujejo     

posameznikom – upravičencem, pač pa npr. stanovanjskim podjetjem, so 
koristniki  ugodnosti iz tega naslova občani oziroma družine, ki so upravičeni do 
subvencionirane stanarine, zato se subvencije stanarin ne izkazujejo v okviru 
subvencij, pač pa med transferi posameznikom.  

411999   Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 
               V okviru tega podkonta se izkazujejo ostale vrste transferov posameznikom in  

gospodinjstvom, ki niso zajeti med prejšnimi podkonti. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


