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9,5 milijarde evrov proračunskih odhodkov sledi poti
postopnega uravnoteženja celotnih javnih ﬁnanc s
poudarkom na ključnih prioritetah, ki so:
ZDRAVJE:
Povečala se bodo sredstva, namenjena izboljšanju kakovosti zdravstvenih storitev, med drugim
za dokončanje mreže urgentnih centrov, projekt nujne medicinske pomoči, storitve eZdravje in
skrajšanje čakalnih vrst. V proračunu je za zdravje namenjenih 97 milijonov evrov, v zdravstveni
blagajni pa še 2,6 milijarde evrov.
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Za povečanje varnosti bo od skupnih 1,2 milijarde sredstev več sredstev namenjenih razvoju
obrambnega sistema, tehnični opremljenosti policije, informatizaciji in investicijam v
pravosodnem sistemu ter povečanju poplavne varnosti.
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več
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Največ bo investicij v železniški in cestni promet ter v razvoj javnega prevoza. Izvedeni bosta
energetska prenova stavb javnega sektorja ter gradnja objektov za zagotavljanje obnovljivih virov
energije. Reorganizirana bo državna informatika in centralizirano stvarno premoženje države.
Skupaj bo za infrastrukturo namenjenih 522 milijonov evrov.

* Glede na oceno realizacije 2016

Prihodki, odhodki in primanjkljaj
2017 (v milijonih evrov)

Proračunski primanjkljaj

Skupaj prihodki 8.846

–681

Skupaj odhodki 9.527

KOLIKO NAS STANE DOLG DRŽAVE?
Dolg sektorja država bo po oceni v letu 2017 dosegel 78,2 % BDP oz. 32,3 milijarde evrov. Za plačilo obresti je
v proračunu namenjenih 973 milijonov evrov. To je za 86 milijonov evrov manj kot je ocenjena realizacija za
2016, kar smo dosegli z ukrepi za upravljanje dolga. Slovenija dolg postopno znižuje, tako da bo v 20 letih
znašal pod 60 % BDP.
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ZAKAJ MORAMO KLJUB GOSPODARSKI RASTI ŠE VEDNO VARČEVATI?
Slovenija je v ustavi določila pravilo uravnoteženosti javnih ﬁnanc in sprejela zakon o ﬁskalnem pravilu. Ta
določa, da se mora primanjkljaj zniževati, prihodki in odhodki pa prilagoditi tako, da bodo javne ﬁnance
dolgoročno uravnotežene.

Kako se denar zbira – glavni proračunski prihodki
2017 (v milijonih evrov)
Davek na dodano
vrednost (DDV)
3.464
Trošarine 1.528
Dohodnina 949

Skupaj
PRIHODKI

Prejeta sredstva iz EU 929
Drugi prihodki 782

(v milijonih evrov)

8.846

Davek od dohodkov pravnih oseb 686
Nedavčni prihodki (dividende, takse, globe) 508

Za kaj se denar porablja – proračunski odhodki
2017 (v milijonih evrov)

Ekonomska in zunanja politika,
javna uprava 581

Javni dolg, plačila v EU 1.475

Varnost 1.077
(Brez poplavne varnosti)

Pokojninsko varstvo 1.298

Skupaj
ODHODKI

Trg dela 322

(v milijonih evrov)

Promet 685

9.527

Podjetništvo in konkurenčnost 143
Kmetijstvo, gozdarstvo 441

Socialna varnost 1.021

Okolje in prostor, energija 334
Izobraževanje, znanost,
kultura, šport 2.054

Zdravje 97

ŠOLSTVO:
Na področju šolstva se iz državnega proračuna 743 milijonov evrov namenja osnovnemu šolstvu,
303 milijonov srednjemu šolstvu ter 283 milijonov višjemu in visokošolskemu izobraževanju.

ZNANOST:
Za področje znanosti se iz državnega proračuna načrtuje 257 milijonov evrov, ki bodo namenjena
izboljšanju infrastrukture za raziskave in inovacije, spodbujanju naložb podjetij v raziskave in razvoj
ter razvoju širokopasovnih storitev.

SOCIALNA VARNOST:
1 milijarda evrov je namenjena za nadomestila brezposelnim, otroške dodatke, družinske prejemke,
starševska nadomestila, štipendije in druge socialne pomoči.

POKOJNINE:
Skupaj bo za pokojnine namenjenih 4,4 milijarde evrov, od tega iz državnega proračuna 1,3
milijarde evrov, preostanek pa iz pokojninske blagajne, ki se ﬁnancira iz zbranih prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

PRORAČUNSKA SREDSTVA EU:

€
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Slovenija bo v proračun EU nakazala 417 milijonov evrov, medtem ko bo iz proračuna EU prejela 929
milijonov evrov. Evropska sredstva so namenjena predvsem investicijam v raziskave in razvoj,
inovacije, znanje in veščine, zaposlovanje, podjetništvo, okolje, biotsko raznovrstnost in rabo
energije. So sestavni del proračuna in s tem pomembno prispevajo k soﬁnanciranju projektov, ki se
izvajajo v Sloveniji.

KOLIKŠEN DEL JAVNIH FINANC PREDSTAVLJA DRŽAVNI PRORAČUN?
Državni proračun predstavlja blizu 40 % vseh javnih ﬁnanc. Druge enote sektorja država sestavljajo še
pokojninska in zdravstvena blagajna, proračuni občin ter javni zavodi, javni skladi in določene gospodarske
družbe.

Splošno o proračunu
Kaj je državni proračun?
Državni proračun je dokument države, s katerim so določeni prihodki in odhodki za eno leto.

Zakaj potrebujemo državni proračun?
Državni proračun je instrument vlade, ki vladi omogoča izvajanje večletne makroekonomske politike s ciljem
zagotavljanja stabilnih javnih ﬁnanc in pospeševanja gospodarskega ter družbenega razvoja.

Kaj je rebalans proračuna?
Rebalans proračuna je dokument države, s katerim se spreminja že sprejeti proračun med letom, kadar so
dejanski prihodki manjši od načrtovanih ali nastanejo nove obveznosti, za katere v sprejetem proračunu niso
načrtovana sredstva. S tem se proračun uskladi s spremenjenimi okoliščinami ali novim dejanskim stanjem, pri
čemer je zagotovljena preglednost in sledljivost.

Časovnica sprejemanja državnega proračuna
31. 3.

30. 6.

25. 4.
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Kako brskamo po proračunskih dokumentih?
V SPLOŠNEM DELU najdemo informacijo o tem, kako država zbira prihodke in kako jih porablja.
Kdo porablja sredstva in za katera programska področja, odgovarja POSEBNI DEL proračuna.
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV kot tretji del proračuna prikazuje posamezne projekte za celotno obdobje
njihovega trajanja.

Objava proračuna in kontakti
hp://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/proracun/sprejeti_proracun

31. 12.

