
 
 
 

 
18. REDNA SEJA VLADE  
 
Ljubljana, 29. 9. 2022 - Vlada RS je na 18. redni seji, ki je potekala 28. 9. 2022, 
med drugim potrdila predlog sprememb proračuna za leto 2023 in predlog 
proračuna za leto 2024 s spremljajočimi proračunskimi dokumenti, se seznanila 
z Analizo plač v javnem sektorju za leto 2021. Vlada RS je določila Dokončen 
predlog zaključnega računa proračuna za leto 2021, sprejela Poročilo o 
upravljanju z javnim dolgom za leto 202, se seznanila s poročilom Finančne 
uprave RS o stanju in gibanju davčnega dolga ter s Poročilom o davčnih izdatkih 
v letu 2020. Prav tako pa je Vlada RS sprejela Program evropske kohezijske 
politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji in potrdila Strateški načrt skupne 
kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023–2027) za Slovenijo. 
 
Proračun Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 
Vlada RS je potrdila predlog sprememb proračuna za leto 2023 in predlog proračuna 
za leto 2024 s spremljajočimi proračunskimi dokumenti. Z njimi se odziva na 
nepredvidljive razmere in blaži posledice draginje za gospodinjstva in gospodarstvo, 
hkrati pa ohranja razvojno naravnanost z relativno visoko ravnijo investicij. Glavni 
poudarek daje zdravstvu, zelenim politikam in trajnostnemu razvoju.  
 
Proračuna sta pripravljena v zelo negotovih razmerah in spremenljivih 
makroekonomskih okoliščinah, ki so povezane z vojno v Ukrajini in geopolitičnim 
položajem Slovenije, energetsko krizo, inflacijo, ovirami v dobavnih verigah in 
epidemijo covida-19. V prvi polovici leta 2023 se zaradi zaostrenih razmer napoveduje 
umiritev gospodarske rasti, leta 2024 pa naj bi se pospešila.  
 
Osredotočenost ekonomskih in proračunskih politik se bo v teh dveh letih prepletala z 
ukrepi za blažitev draginje in izvajanjem strukturnih ukrepov za povečanje odpornosti 
gospodarstva, ki bodo podprti z investicijami na ključnih področjih. Ohranja se razvojna 
naravnanost proračuna z relativno visoko stopnjo investicij, podprto z evropskimi viri iz 
Mehanizma za okrevanje in odpornost za izboljšanje pripravljenosti na izzive zelenega 
in digitalnega prehoda. 
 
Vlada RS v letu 2023 načrtuje približno 13,38 milijarde evrov prihodkov, kar je 13 % 
več kot, je bilo načrtovano v sprejetem proračunu za leto 2023. Odhodki bodo po 
načrtih dosegli 16,69 milijarde evrov oziroma 25 % več kot v sprejetem proračunu. 
Proračunski primanjkljaj bi tako dosegel približno 3,31 milijarde evrov oziroma 5,3 % 
bruto domačega proizvoda. 
 
Najvišjo rast odhodkov v letu 2023 glede na sprejeti proračun za to leto načrtuje na 
sledečih politikah:  



 
 
 

• Intervencijski programi in obveznosti (+ 1,86 milijarde evrov na 2,24 milijarde 
evrov)  

• Zdravstveno varstvo (+ 335 milijonov evrov na 779 milijonov evrov)  

• Izobraževanje in šport (+ 228 milijonov evrov na 2,51 milijarde evrov) 

• Socialna varnost (+ 195 milijonov evrov na 1,74 milijarde evrov) 

• Varovanje okolja in okoljska infrastruktura (+ 141 milijonov evrov na 935 
milijonov evrov) 

 
Vlada RS v letu 2024 načrtuje približno 13,79 milijarde evrov prihodkov oziroma 3,1 % 
več kot v spremembah proračuna za leto 2023. Odhodki bi po načrtih dosegli 15,51 
milijarde evrov, kar je 7,1 % manj kot v spremembah proračuna za leto 2023. 
Proračunski primanjkljaj bi tako dosegel približno 1,71 milijarde evrov oziroma 2,6 % 
bruto domačega proizvoda. 
 
Cilj vlade je, da upoštevajoč negotovost in nepredvidljivost nadaljnjega razvoja 
energetske krize, zagotovi stabilne javne finance za blaginjo državljanov in ohrani 
normalno delovanje gospodarstva.  
 
Spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 
od 2022 do 2024 
Vlada RS je sprejela spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja 
država za obdobje od 2022 do 2024 v delu, ki se nanaša na leti 2023 in 2024. Evropska 
komisija je za leto 2023 potrdila nadaljevanje veljavnosti splošne odstopne klavzule, 
kar omogoča začasen odstop od fiskalnih pravil. Na nacionalni ravni Fiskalni svet ni 
podal jasne ocene o izpolnitvi pogojev za nadaljevanje instrumenta izjemnih okoliščin 
v prihodnjem letu, a priznava občutne negotovosti in šoke v makroekonomskem okolju, 
kar opravičuje odziv države.  
 
Glede na mnenje Fiskalnega sveta o izpolnjenih pogojih za obstoj posebnih okoliščin 
vlada s predlaganimi spremembami Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja 
država za obdobje od 2022 do 2024 dviguje zgornjo mejo izdatkov sektorja država za 
leto 2023 na 30,06 milijarde evrov. Za državni proračun se za leto 2023 dovoljena 
zgornja meja izdatkov povečuje na 16,70 milijarde evrov (po denarnem toku), za 
zdravstveno blagajno na 4,34 milijarde evrov (po denarnem toku), za pokojninsko 
blagajno na 7,07 milijarde evrov (po denarnem toku) in za lokalne skupnosti na 2,96 
milijarde evrov. Za leto 2024 se zgornja meja izdatkov sektorja država povečala na 
29,57 milijarde evrov. Dovoljena zgornja meja izdatkov za leto 2024 se je za državni 
proračun povečala na 15,51 milijarde evrov (po denarnem toku), za zdravstveno 
blagajno na 4,59 milijarde evrov (po denarnem toku), za pokojninsko blagajno na 7,58 
milijarde evrov (po denarnem toku) in za lokalne skupnosti na 2,99 milijarde evrov (po 
denarnem toku). 
 
 



 
 
 

Predlog Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024 
Vlada RS je določila tudi besedilo predloga Zakona o izvrševanju proračunov za leti 
2023 in 2024, v katerem je med drugim določena povprečnina za leti 2023 in 2024 v 
višini 667 evrov, kar je okoli 20 evrov več kot v letu 2022.  
 
Letni dodatek za upokojence za leto 2023 je določen v različnih višinah. Za prejemnike 
pokojnin do 600 evrov se letni dodatek izplača v višini 455 evrov, za tiste, ki prejemajo 
pokojnino nad 1.120 evrov, pa v višini 145 evrov. Za prejemnike pokojnin med 
600,01 evra in 1.120 evrov se letni dodatek izplača po posebni formuli (- 0,59 x višina 
pokojnine + 809).  
 
Analiza plač v javnem sektorju za leto 2021 
Ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju, je na podlagi Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (ZSPJS) dolžno voditi evidenco o plačah v javnem sektorju ter 
enkrat letno pripraviti analizo, poleg tega pa je vlada dolžna predložiti analizo plač v 
javnem sektorju Državnemu zboru RS skupaj z zaključnim računom proračuna 
Republike Slovenije. 
 
Analiza proučuje podatke proračunskih uporabnikov o osnovnih plačah, dodatkih, 
delovni uspešnosti, izplačilih za delo preko polnega delovnega časa in dežurstvu ter 
številu zaposlenih glede na časovno obdobje, po podskupinah dejavnosti RPU, plačnih 
podskupinah in tarifnih razredih. Analiza temelji na podatkih baze ISPAP, kamor 
uporabniki proračunov Republike Slovenije posredujejo podatke v skladu s predpisano 
metodologijo. Analiza se nanaša na leto 2021 v primerjavi z letom 2020. 
 
Analiza ugotavlja povečanje: 

• mase bruto plač za leto 2021 glede na leto 2020 za 9,8 %,  

• števila zaposlenih oseb za 1,5 %, število zaposlenih na podlagi opravljenih ur 
za 2 %, 

• povprečne mesečne plače za 7 %. 
 
Masa bruto plač za leto 2021 je znašala 5.282 milijonov evrov in se je povečala za 9,8 
odstotka glede na leto 2020, kar znaša 472 milijonov evrov. Na povišanje mase bruto 
plač v letu 2021 so pomembno vplivala izplačila dodatkov, povezanih s pojavom 
epidemije Covida-19 (dodatek za delo v rizičnih razmerah in novi dodatki, ki so bili 
uvedeni z interventno zakonodajo v zvezi z obvladovanjem epidemije). 
 
Povprečno mesečno število zaposlenih oseb v letu 2021 je bilo 187.061 (184.216 v 
letu 2020) in se je povečalo za 1,5 %. Število zaposlenih po plačanih urah v letu 2021 
je bilo 182.661  (179.080 v letu 2020) in se je povečalo za 2 %. 
 
Povprečna mesečna plača v javnem sektorju za leto 2021 se je glede na leto 2020 
povišala za 7 % in je znašala 2.383 evrov (v letu 2020 je znašala 2.227 evrov).  



 
 
 

 
Dokončen predlog zaključnega računa proračuna za leto 2021 
Vlada RS je določila Dokončen predlog zaključnega računa proračuna za leto 2021 in 
ga poslala Računskemu sodišču. Seznanila se je z Revizijskim poročilom omenjenega 
predloga in letnimi poročili skladov in agencij ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v obveznem 
delu zavarovanja.  
 
V letu 2021 so podatki v zaključnem računu proračuna izkazali dobrih 11 milijard evrov 
prihodkov, kar je 104,2 % več od načrtovanih. Približno 14 milijard evrov odhodkov, 
kar je 105,8 % več od načrtovanih ter dobre 3 milijarde evrov primanjkljaja, kar je 112,1 
% več od načrtovanega primanjkljaja.  
 
Po prvi oceni se je bruto domači proizvod zvišal za 8,1 %. Državni proračun pa je 
izkazal primanjkljaj v višini 5,9 % BDP.  
 
Poročilo o upravljanju z javnim dolgom za leto 2021 
Vlada RS je sprejela Poročilo o upravljanju z javnim dolgom za leto 2021 in ga poslala 
v Državni zbor. 
 
Poročilo vsebuje podatke o izvedbi Programa financiranja državnega proračuna za leto 
2021, podatke o zadolževanju pravnih oseb javnega sektorja, podatke o dolgu sektorja 
država po metodologiji presežnega primanjkljaja in dolga ter podatke o izdanih 
poroštvih in jamstvih. 
 
Slovenija se je v letu 2021 za potrebe financiranja državnega proračuna zadolžila s 
kratkoročnimi in dolgoročnimi dolžniškimi vrednostnimi papirji in posojilom Evropske 
unije v okviru sheme SURE v skupni višini skoraj 5 milijard evrov. Plačilo obresti iz 
naslova dolga državnega proračuna je znašalo 727 milijonov evrov oziroma 1,4 % 
BDP, kar je za 45 milijonov evrov manj kot preteklo leto. Dolg pravnih oseb javnega 
sektorja znaša dobre 4 milijarde evrov, kar predstavlja 8,3 % BDP in je 5,5 % manj kot 
leta 2020. 
 
V letu 2021 je bilo izdanih državnih poroštev za dobrih 91 milijona evrov, vsa za 
omejitev posledic pandemije Covid-19. Stanje državnih poroštev tako konec leta 2021 
predstavlja 9,0 % BDP. 
 
Poročilo o stanju in gibanju davčnega dolga 
Vlada RS se je seznanila s poročilom Finančne uprave RS o stanju in gibanju 
davčnega dolga na dan 31. december 2021 in ga poslala v Državni zbor RS.  
 



 
 
 

V letu 2021 je FURS pobral neto dobrih 19,2 milijarde evrov prihodkov za vse štiri 
blagajne javnega financiranja, kar je za dobrih 2,9 milijarde evrov oziroma 18 % več 
kot v letu 2020. 
 
Na 31. december 2021 je davčni dolg znašal za vse blagajne javnega financiranja okoli 
918,5 milijonov evrov, kar je za okoli 79,5 milijonov evrov manj kot preteklo leto. 
 
Poročilo o davčnih izdatkih v letu 2020 
Vlada RS se je seznanila s Poročilom o davčnih izdatkih v letu 2020 in ga poslala v 
Državni zbor RS. 
 
Poročilo vključuje ocene zmanjšanja davčnih prihodkov na ravni različnih davkov ter 
prikaz davčnih izdatkov po posameznih vrstah davkov skupaj z oceno vpliva na 
javnofinančne prihodke. 
 
V poročilu je med drugim ugotovljeno naslednje: 

• Obseg neposredno dodeljenih spodbud v obliki oprostitev in vračil davkov se v 
zadnjih treh letih povečuje, v letu 2020 se je znesek davčnih izdatkov, kljub 
znižanjem davčnih prihodkov zaradi ukrepanja ob pandemiji, povečal za 2 % 
glede na leto 2018, a je za 8 odstotkov nižji kot v letu 2019. 

• Davčni izdatki so predstavljali 5 % BDP oziroma skoraj 2,4 milijarde evrov. 

• Največji izpad javnofinančnih prihodkov v obliki davčnih izdatkov predstavljajo 
nižja stopnja pri davku na dodano vrednost (DDV) ter olajšave in oprostitve pri 
dohodnini, skupaj 4,3 % BDP v letu 2020. 

• Največjo skupino davčnega izdatka pri DDV predstavlja nižja stopnja za hrano 
in pijačo, ki javnofinančne prihodke znižajo za 333 milijonov evrov.  

• Pri dohodnini največji trije davčni izdatki (dodatna splošna olajšava, olajšava za 
vzdrževane otroke in davčna oprostitev pri izplačilu regresa za letni dopust) 
skupaj znižajo javnofinančne prihodke za 813 milijonov evrov. 

 
Program evropske kohezijske politike 2021–2027  
Vlada RS je sprejela Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v 
Sloveniji, ki določa strategijo za doseganje naslednjih ciljev:  

• Pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske 
preobrazbe;  

• Bolj zelena, nizko ogljična Evropa s spodbujanjem prehoda na čisto in pravično 
energijo, zelene in modre naložbe, krožno gospodarstvo, prilagajanje 
podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje tveganj;  

• Bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti in regionalne povezljivosti IKT;  

• Bolj socialna Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic;  

• Evropa bliže državljanom, in sicer s spodbujanjem trajnostnega in celostnega 
razvoja mest, podeželja in obalnih območij ter lokalnih pobud;  

• Sklad za pravičen prehod obeh premogovnih regij.  



 
 
 

 
V okviru programa so načrtovana sredstva evropske kohezijske politike za obdobje  
2021–2027 na nacionalni ravni. V program so vključeni štirje skladi:  

• Kohezijski sklad oz. KS (celotna Slovenija): 718,19 milijona evrov;  

• Evropski sklad za regionalni razvoj oz. ESRR (ločeno na vzhodno kohezijsko in 
zahodno kohezijsko regijo): 1.599,79 milijona evrov;  

• Evropski socialni sklad plus oz. ESS+ (ločeno na vzhodno kohezijsko in 
zahodno kohezijsko regijo): 635,97 milijona evrov;  

• sklad za pravičen prehod oz. SPP (za dve premogovniški regiji: Zasavje in 
Savinsko-Šaleško regijo): 258,72 milijona evrov. Gre za nov sklad, ki bo 
dodatno zagotavljal podporo ljudem, gospodarstvu in okolju na območjih, ki se 
soočajo s socialno-ekonomskimi izzivi, izhajajočimi iz procesa prehoda na 
energetske in podnebne cilje Unije za leto 2030, ter na podnebno nevtralno 
gospodarstvo Unije do leta 2050.  

 
Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo 
Vlada RS je potrdila Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 
2023–2027) za Slovenijo. Gre za ključni strateški dokument kmetijske politike, s 
katerim bo Slovenija v naslednjem programskem obdobju zagotovila dolgoročno 
prehransko varnost, zeleni preboj in trajnostni razvoj slovenskega kmetijstva, živilske 
industrije in podeželja. 
 
V kontekstu prehranske in energetske draginje ter podnebnih in okoljskih izzivov je 
ključna usmeritev slovenskega strateškega načrta trajnostna pridelava hrane na 
celotnem območju države in povečanje samooskrbe, pri čemer so pomembna vsa 
območja in vsa kmetijska gospodarstva ne glede na velikost, usmeritev ali tržno 
usmerjenost. Ta krovna usmeritev odgovarja na izzive prehranske varnosti kot tudi na 
okoljsko-podnebne izzive, ki so pred nami. 
 
Pri pripravi strateškega načrta je Slovenija sledila trem krovnim (in devetim 
specifičnim) ciljem SKP, kot jih določa evropska zakonodaja – konkurenčnosti in 
odpornosti kmetijskega sektorja, varstvu narave, okolja in podnebja ter skladnemu 
razvoju podeželja. 
 
SN SKP 2023–2027 zagotavlja pogoje za odporno in konkurenčno pridelavo in 
predelavo hrane, predvsem prek ohranjanja proizvodnega potenciala in obsega 
kmetijskih zemljišč ter zagotavljanja primernega in stabilnega dohodka kmetijskih 
gospodarstev ter zagotavljanjem bolj enakovrednega položaja kmetijskih pridelovalcev 
z odpravo plačilnih pravic. S prilagojenimi pogoji bosta  mladim kmetom omogočena 
zagon in modernizacija kmetij za izboljšanje njihovega dohodkovnega položaja in s 
čimer si Slovenija prizadeva za generacijsko prenovo slovenskega kmetijstva.  
 



 
 
 

S kolektivnimi naložbami in drugimi spodbudami poslovnega povezovanja so 
oblikovani vzvodi za zagotavljanje stabilne preskrbe z varno in kakovostno hrano, 
razvoj lokalnih dobavnih verig, povezovanje akterjev znotraj agroživilskih verig in 
izboljšanje položaja kmeta. Oblikovane so linije enostavnejšega dostopa do 
investicijskih podpor za majhne kmetije. Poseben poudarek je namenjen pridelavi 
hrane z višjo dodano vrednostjo, zlasti ekološki pridelavi in predelavi ter drugih 
proizvodom iz shem kakovosti. Slovenija si je zastavila ambiciozen cilj, da se do leta 
2027 v ekološko kmetovanje vključi vsaj 18 % površin (sedaj 10 %), zato so temu 
prilagojeni tudi ukrepi. 
 
Ukrepi za reševanje okoljsko-podnebnih izzivov so najbolj ambiciozni doslej in so 
odraz dolgotrajnega in zahtevnega dialoga med vsemi ključni partnerji – predstavniki 
kmetijskih, okoljskih in naravovarstvenih organizacij ter Evropsko komisijo. Usmerjeni 
so v varovanje in trajnostno upravljanje z naravnimi viri, blaženje in prilagajanje na 
podnebne spremembe ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Pravila o pogojenosti se 
zaostrujejo in  predstavljajo standard, na katerem so oblikovana plačila za sheme za 
podnebje in okolje (SOPO) v okviru neposrednih plačil prvega stebra ter kmetijsko-
okoljska-podnebna plačila (KOPOP) in druga plačila na površino ali žival v okviru 
drugega stebra, zlasti ekološko kmetovanje in dobrobit živali. Ta plačila bodo kmete 
spodbujala k izvajanju nadstandardnih oblik kmetovanja.  
 
Posebna pozornost je namenjena ožjim naravovarstvenim in vodovarstvenim 
območjem ter območjem, kjer okoljski cilji niso doseženi. Z namenom zaustavitve 
upada biotske raznovrstnosti se prvič uvaja plačila za območja Natura 2000 in podpora 
izvajanju ukrepov iz načrtov upravljanja zavarovanih območij. K tem ukrepom se na 
novo dodaja neproizvodne naložbe, ki podpirajo okoljsko funkcijo kmetijstva.  
 
Skladno z ambicioznimi cilji se povečuje tudi obseg sredstev za podnebno-okoljske 
ukrepe. Za te vsebine bo v obdobju 2023–2027 zagotovljenih 59,4 % vseh sredstev 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (327 milijonov evrov), kar je 
bistveno več, kot zahteva zakonodaja EU (35 %). S temi sredstvi bo Slovenija 
podpirala pridelovalce pri prehodu na trajnostne prakse, s čimer bodo lahko obdržali 
svoj položaj na trgu. Z dobrimi 12 milijoni evrov letno se bo podprlo kmete, ki bodo 
izvajali ukrepe, ugodne za naravo, s čimer Slovenija na letni ravni za več kot šestkrat 
povečuje sredstva SKP, namenjena biotski raznovrstnosti, v primerjavi s prejšnjim 
obdobjem. Izdatno se povečujejo sredstva za ukrep Ekološko kmetovanje: z 10,5 
milijonov evrov letno v obdobju 2015–2022 na 18,7 milijonov evrov letno v obdobju 
2023–2027. S tem se dviguje okoljska in podnebna ambicija kmetijske politike ter hkrati 
podpira kmetijstvo v smeri varne preskrbe s kakovostno hrano.  
 
Uspešnega razvoja slovenskega kmetijstva in podeželja ni brez učinkovitega prenosa 
znanja in inovacij ter uvajanja digitalizacije. Spodbujalo se bo razvojne mreže 
deležnikov v sistemu AKIS, demonstracijske projekte, specializirana svetovanja in 



 
 
 

usposabljanja. Posebna pozornost je namenjena usposabljanju kmetijskih in 
gozdarskih svetovalcev, ki so eden izmed ključnih deležnikov v sistemu prenosa 
znanja. V SN 2023–2027 se za AKIS namenja 33,26 milijonov evrov (oz. 6,65 milijona 
evrov letno), kar na letni ravni v primerjavi s prejšnjim obdobjem pomeni 90-odstotno 
povečanje.  
 
Skupno bo za izvajanje SN SKP 2023–2027 na voljo 1.798.622.415 evrov. Od tega bo 
683.540.726 evrov namenjeno za prvi steber SKP (neposredna plačila, vinski in 
čebelarski sektor), za drugi steber SKP (razvoj podeželja) pa 1.115.081.688 evrov 
(550.850.960 evrov iz proračuna EU in 564.230.728 evrov iz proračuna Republike 
Slovenije). Od 564.230.728 evrov integralnega proračuna je sedanja vlada zagotovila 
še dodatnih 40,5 milijonov evrov. 
 
Strateški načrt bo vlada predložila še v presojo Evropski komisiji, izvajati pa se bo začel 
predvidoma 1. januarja 2023. 
 
 

* * * 
 
 
 
 


