
      Župančičeva ulica 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: 01-369-6600
F: 01-369-6609
E: gp.mf@gov.si
www.mf.gov.si

Številka: 475-1/2017/2
Ljubljana, 14. 7. 2017

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Poročilo o upravljanju z javnim dolgom Republike Slovenije za leto 2016 – predlog 
za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada 
Republike Slovenije na … seji dne … sprejela naslednji sklep:

»Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o upravljanju z javnim dolgom Republike Slovenije 
za leto 2016 v predloženem besedilu ter ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije v 
seznanitev.«
                                                                                                              mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                                       GENERALNA SEKRETARKA
Priloge sklepa: 
Povzetek Poročila o  upravljanju z javnim dolgom Republike Slovenije za leto 2016
Poročilo o upravljanju z javnim dolgom Republike Slovenije za leto 2016

Prejemniki:
Ministrstvo za finance
Generalni sekretariat Vlade

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
mag. Marjan Divjak, generalni direktor Direktorata za zakladništvo
Monika Pintar Mesarič, generalna direktorica Direktorata za javno premoženje
mag. Leo Knez, vodja Sektorja za analize, upravljanje s tveganji in finančno statistiko
mag. Maja Praprotnik-Zupan, vodja Sektorja za izvrševanje transakcij in upravljanje likvidnosti
mag. Aleksander Nagode, vodja Sektorja za upravljanje javnega premoženja
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
mag. Mateja Vraničar Erman, ministrica za finance
Gorazd Renčelj, državni sekretar
mag. Miranda Groff Ferjančič, državna sekretarka
mag. Saša Jazbec, državna sekretarka
Tilen Božič, državni sekretar 
mag. Marjan Divjak, generalni direktor Direktorata za zakladništvo
Monika Pintar Mesarič, generalna direktorica Direktorata za javno premoženje



5. Kratek povzetek gradiva:
V skladu s 84. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617; v nadaljnjem besedilu: ZJF)
se država zadolžuje v posameznem proračunskem letu na podlagi Programa financiranja državnega 
proračuna Republike Slovenije za tekoče leto, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije. Skladno s 1. 
odstavkom 81. člena ZJF se država za izvrševanje državnega proračuna v tekočem proračunskem 
letu lahko zadolži doma in v tujini do višine primanjkljaja bilance prihodkov in odhodkov, računa 
finančnih terjatev in naložb in odplačil glavnic dolga, ki zapadejo v plačilo v tekočem proračunskem 
letu, in do višine, potrebne za odplačila glavnic dolga državnega proračuna, ki zapadejo v plačilo v 
prihodnjih dveh proračunskih letih.

Poročilo o upravljanju z javnim dolgom Republike Slovenije za leto 2016 vsebuje podatke o izvedbi 
Programa financiranja državnega proračuna za leto 2016 na podlagi 81. člena ZJF, podatke o 
zadolževanju pravnih oseb javnega sektorja iz 87. člena ZJF ter podatke o izdanih poroštvih in 
jamstvih RS na podlagi 86. člena ZJF.

Skladno programu financiranja za leto 2016 se je država v okviru dovoljenih obsegov zadolževanja 
zadolžila z izdajo dolgoročnih obveznic v EUR, z izdajo tri-, šest-, dvanajst- in osemnajstmesečnih 
zakladnih menic ter posojil v skupni višini 2.932.360.339,23 EUR. Dolg državnega proračuna je na 
dan 31. 12. 2016 znašal 27.129 milijonov EUR, kar znaša 68,2 % BDP in se je od 1. 1. 2016 do 
konca leta znižal za 150 milijonov EUR. Raven dolga državnega proračuna se je v letu 2016 v 
primerjavi z letom 2015 znižala zaradi izvršenega nižjega obsega predfinanciranja v letu 2016 za 
odplačilo glavnic 2017 in 2018 zaradi sledenja Pravilu o dolgu, ki izhaja iz Pakta o stabilnosti in rasti.

Ministrstvo za finance je v letu 2016 izvedlo tri transakcije zamenjave dela dolarskih obveznic s 
cenejšimi evrskimi v skupni višini 2.618.012.000,00 USD, kar predstavlja skoraj tretjino (28,3 %) 
dolarskega portfelja dolga državnega proračuna.

Dolg pravnih oseb javnega sektorja iz 87. člena ZJF je na dan 31. 12. 2016 znašal 6.662 mio EUR, 
kar predstavlja 16,75 % BDP. Stanje dolga teh pravnih oseb se je v primerjavi s preteklim letom 
znižalo za 237,9 milijonov EUR. Glavni razlog je višje razdolževanje v primerjavi z novim 
zadolževanjem pravnih oseb iz 87. člena ZJF. Brez zadolževanja Družbe za upravljanje terjatev 
bank, d.d. (DUTB) je že v letu 2013 in v letu 2014 možno govoriti o padcu stanja dolga preostalih 
pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah, kar je v bistvenem delu posledica slabših razmer 
na finančnem trgu oz. manjše sposobnosti kreditiranja domačih bank predvsem večjih investicij 
pravnih oseb iz 87. člena ZJF. Večji del dolga predstavlja dolgoročni dolg, in sicer 99,68 %. Notranji 
dolg v letu 2016, tako kot v preteklih letih, presega tuji dolg in v celotnem dolgu pravnih oseb iz 87. 
člena ZJF predstavlja 59,81 %. Poroštva pravnih oseb iz 87. člena ZJF drugim pravnim osebam 
predstavljajo potencialni dolg pravnih oseb iz 87. člena ZJF. V letu 2016 se je odstotek 
potencialnega dolga v primerjavi z letom 2015, ko je znašal 3,47% celotnega dolga, povečal na 
3,81% celotnega dolga.

V letu 2016 je bilo izdanih državnih poroštev za 798 milijonov EUR, od tega 650 milijonov EUR za 
refinanciranje že obstoječih poroštev. Unovčilo se je za 0,11 milijonov EUR državnih poroštev. 
Največji delež izdanih poroštev se nanaša na poroštva, izdana za refinanciranje obveznosti DARS d. 
d. (130 milijonov EUR) in refinanciranje obveznosti DUTB (520 milijonov EUR). Največ unovčitev v 
letu 2016 se nanaša na izpolnitev poroštvene obveznosti Republike Slovenije po ZJShemRS, eno 
poroštvo je bilo unovčeno na podlagi ZPRPGDT in tri po ZJShemFO. V letu 2016 je država 376 
milijonov EUR prejela nazaj v proračun, in sicer iz naslova terjatev iz unovčenih poroštev, največ iz 
naslova terjatev iz unovčenega poroštva za Factor banko d. d. – v likvidaciji in Probanko d. d. – v 
likvidaciji.



V letu 2016 se je stanje državnih poroštev znižalo za 246 milijonov EUR, in sicer iz 7.059 milijonov 
EUR (31. 12. 2015), na 6.813 milijonov EUR (31. 12. 2016). Stanje državnih poroštev tako konec leta 
2016, v deležu BDP predstavlja 17,1 %, od tega predstavlja 10,7 % BDP stanje nekriznih poroštev in 
6,4 % BDP stanje poroštev izdanih za omejevanje učinkov finančne krize. 

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne 
klasifikacije programskega proračuna
razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih 
organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
Predlog sklepa nima finančnih posledic.



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče 
leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov,
obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma 
projektih sprejetih proračunov.



Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se 
navedejo:
proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
proračunske postavke.
Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti 
pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti 
oziroma veljavni projekti in ukrepi.
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, 
je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Predlog sklepa nima finančnih posledic.
Kratka obrazložitev
/

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
pristojnosti občin,
delovanje občin,
financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
Združenju občin Slovenije ZOS: NE
Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
v celoti,
večinoma,
delno,
niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.



9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Predhodna objava ni potrebna.
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
nevladne organizacije, 
predstavniki zainteresirane javnosti,
predstavniki strokovne javnosti.
.
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
v celoti,
večinoma,
delno,
niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                                                                             Tilen Božič
                                                                                                      DRŽAVNI SEKRETAR

PRILOGE:
predlog sklepa vlade;
povzetek Poročila o upravljanju z javnim dolgom Republike Slovenije za leto 2016;
Poročilo o upravljanju z javnim dolgom Republike Slovenije za leto 2016.



Številka:

Datum: 

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada 
Republike Slovenije na … seji dne … sprejela naslednji sklep:

SKLEP

»Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o upravljanju z javnim dolgom Republike Slovenije za 
leto 2016 v predloženem besedilu ter ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije v 
seznanitev.«

   

                                                                      mag. Lilijana Kozlovič
                                                                  GENERALNA SEKRETARKA

Prejmejo:
 Ministrstvo za finance
 Generalni sekretariat Vlade



PRILOGA 1
POVZETEK POROČILA O UPRAVLJANJU Z JAVNIM DOLGOM REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA LETO 2016

1.1 MEDNARODNO OKOLJE

Leto 2016 je bilo zaznamovano tako z gospodarsko kot tudi s politično negotovostjo. Kljub temu, da se 
je v letu 2016 nadaljevalo okrevanje svetovnega gospodarstva, je bila rast počasnejša kot leta 2015, 
predvsem zaradi upočasnitve rasti v razvitih gospodarstvih. Svetovna gospodarska rast BDP je v 
splošnem v letu 2016 ostala skromna in še vedno na nižji ravni kot pred krizo. Tekom leta 2016 so 
pogoji financiranja v svetovnem merilu ostali ugodni. Evropska centralna banka je v letu 2016 med 
drugim marca znižala ključne obrestne mere, še zlasti obrestno mero za odprto ponudbo mejnega 
depozita na –0,40 %, aprila  je razširila  mesečne nakupe v okviru programa nakupa vrednostnih 
papirjev javnega sektorja na 80 milijard EUR. Zahtevani donosi na trgu državnih obveznic so vse do 
konca avgusta 2016 imeli trend rahlega upadanja.  Septembra pa se je začel trend zmerne rasti, ki pa 
se je novembra okrog ameriških predsedniških volitev strmo povzpel, nekaj tednov vztrajal na višji 
ravni, nato pa so donosi spet padali do konca leta in so zaključili leto na nekoliko nižjih stopnjah, kot 
so ga začeli.

Graf 1: Zahtevana donosnost referenčnih 10-letnih EUR obveznic izbranih držav evroobmočja

Vir: Bloomberg

Javnofinančni primanjkljaj 28 držav Evropske unije se je leta 2016 zmanjšal za 0,7 odstotne točke, na 
1,7 % BDP, medtem ko je v evroobmočju padel za 0,6 odstotne točke BDP, na 1,5 % BDP. Po 
podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je javnofinančni primanjkljaj Slovenije v letu 2016 
znašal 1,8 % BDP in tako že drugo leto zapored po letu 2008 vztrajal pod Maastrichtsko mejo 3 % 
BDP.

Javni dolg je v 28 državah Evropske unije v letu 2016 padel s 84,9 % BDP na 83,5 % BDP, medtem 
ko je v evroobmočju padel z 90,3 % na 89,2 %.



Graf 2: Doseganje Maastrichtskih kriterijev po državah članicah EU za leto 2016

Vir: Eurostat, podatki na dan 18.5.2017

1.2 OCENA DOLGOROČNEGA KREDITNEGA TVEGANJA REPUBLIKE SLOVENIJE

Republika Slovenija ima za ocenjevanje kreditne sposobnosti (kreditni rating) od leta 1996 sklenjene 
pogodbe s tremi agencijami, ki imajo največji tržni delež med agencijami, ki so registrirane za izdelavo 
ratingov. Te so: Standard&Poor's, Moody's in Fitch Ratings. Poleg tega so v letu 2016 izdelale ali 
vzdrževale nenaročeno (angl. unsolicited) kreditno oceno še tri evropske agencije: Capital Intelligence, 
Scope Ratings AG (Feri) in Creditreform Rating AG, dve japonski agenciji JCRA in R&I, ter ena 
korejska agencija NICE.

Tabela 1: Gibanje ocen dolgoročne kreditne sposobnosti Slovenije v letu 2016

Standard&Poor's Moody's    Fitch
A (pozitivni izgled) Baa3 (pozitivni izgled)  A- ( stabilni izgled)

Vir: Poročila bonitetnih agencij

Glavni poudarki in razlogi, na podlagi katerih so agencije utemeljile povišanje kreditne ocene 
Republike Slovenije skozi leto 2016, so naslednji:

1. znižanje državnega deficita; 
2. pričakuje se zniževanje stopnje zadolženosti države in zniževanje denarnih sredstev na računu;
3. pričakuje se nadaljnje okrevanje in krepitev bančnega sektorja in izboljšanje kreditne sposobnosti;
4. pričakuje se nadaljevanje trenda pozitivne plačilne bilance in zniževanje zunanje zadolženosti; 
5. pričakuje se nadaljnje vzdrževanje gospodarskega okrevanja, ki ga podpirajo strukturne reforme 

(posledično zmanjšanje nezaposlenosti, krepitev potrošnje, povečanje davčnih prihodkov).



2 OSNOVNA NAČELA IN STRATEŠKI CILJI ZADOLŽEVANJA IN UPRAVLJANJA Z DOLGOM
DRŽAVNEGA PRORAČUNA

1. zagotovitev pravočasnega financiranja izvrševanja državnega proračuna v potrebnem obsegu,
2. minimiziranje dolgoročnega stroška financiranja s sprejemljivim tveganjem refinanciranja ter 

sprejemljivim valutnim, obrestnim in drugimi tržnimi tveganji,
3. izvedba transakcij z uporabo tržnih metod,
4. širitev investicijskega zaledja ter zagotovitev stalnega in zanesljivega dostopa do virov financiranja 

ter
5. povečanje likvidnosti državnih vrednostnih papirjev in razvoj sekundarnega trga državnih 

vrednostnih papirjev. 

3 OBSEG ZADOLŽEVANJA ZA POTREBE IZVRŠEVANJA FINANCIRANJA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
LETO 2016 IN ODPLAČILA GLAVNIC NASLEDNJIH DVEH PRORAČUNSKIH LET

Ob upoštevanju predfinanciranja iz leta 2015 v višini 2.680.941.443,69 EUR, je bila za financiranje 
izvrševanja proračuna Republike Slovenije za leto 2016 potrebna zadolžitev v višini 2.448.691.116,30 
EUR. 

Skladno s Programom financiranja za leto 2016 se je Republika Slovenija v okviru dovoljenih obsegov 
zadolževanja zadolžila z izdajo tri-, šest-, dvanajst- in osemnajstmesečnih zakladnih menic, 
dolgoročnih obveznic ter posoji l  v skupni višini 2.932.360.339,23 EUR, kar je skupaj s 
predfinanciranjem iz 2015 in realiziranimi kupninami od prodaje kapitalskih naložb v 2016 v skupnem 
znesku 213.180.232,61 EUR, zadostovalo za financiranje potreb proračuna tekočega leta 2016 in za 
predfinanciranje dela potreb za izvrševanje proračuna leta 2017 (699.456.146,87 EUR).

Tabela 2: Realizirano zadolževanje  Republike Slovenije v letu 2016

Instrument Realiziran znesek zadolžitve v EUR

Zakladne menice 398.060.000,00

Dolgoročno zadolževanje – EUR obveznice 2.384.089.000,00
Dolgoročno zadolževanje – obveznice (RS21, RS39) 211.339,23
Dolgoročno zadolževanje – posojila 150.000.000,00
Skupaj 2.932.360.339,23

Vir: MF

3. 1 KRATKOROČNO ZADOLŽEVANJE S 3-, 6- IN 12-MESEČNIMI ZAKLADNIMI MENICAMI

Kratkoročno zadolževanje je v letu 2016 potekalo z izdajo tri- (TZ), šest- (SZ) in dvanajstmesečnih 
(DZ) zakladnih menic, v skladu s predvidenim koledarjem avkcij zakladnih menic v letu 2016, ki je 
določen na podlagi odločitve ministra po 1. odstavku 84. člena ZJF in objavljen na spletni strani 
ministrstva.  Stanje dolga iz naslova izdanih zakladnih menic, ki se všteva v kvoto zadolževanja 
državnega proračuna v skladu z ZJF in ZIPRO, je bilo na dan 31. 12. 2016 za SZ  v višini 
7.000.000,00 EUR in za DZ v višini 298.560.000,00 EUR.

3. 2 KRATKOROČNO ZADOLŽEVANJE S KRATKOROČNIMI KREDITI

Republika Slovenija se lahko zadolžuje tudi s kratkoročnimi posojili, najetimi v sistemu enotnega 
zakladniškega računa države. Ta v letu 2016 niso bila črpana.



3. 3 DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE Z 18-MESEČNIMI ZAKLADNIMI MENICAMI

Poleg zadolževanja z izdajo tri- (TZ), šest- (SZ) in dvanajstmesečnih (DZ) zakladnih menic sta bili za 
financiranje proračuna v aprilu in oktobru 2016 izdani tudi 18-mesečni zakladni menici (OZ). Stanje 
dolga, ki se všteva v kvoto zadolževanja državnega proračuna v skladu z ZJF in ZIPRS, je bilo na dan 
31. 12. 2016 iz naslova izdanih osemnajstmesečnih zakladnih menic 92.500.000,00 EUR.

3. 4 DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE Z OBVEZNICAMI IN POSOJILI

Dolgoročno zadolževanje je bilo realizirano z izdajami sindiciranih referenčnih obveznic Republike 
Slovenije (prvimi in dodatnimi izdajami) ter z najemom posojil pri bankah.

Tabela 3: Realizirano zadolževanje z izdajami obveznic RS v letu 2016
Od nominalnega zneska izdaje v EUR

Oznaka 
obveznice

Datum 
izdaje

Datum 
dospetja

Ročnost 
v letih Kupon Valuta Nominalni znesek 

izdaje (v eur)
za namen financiranja 
proračuna/predfina-

nciranja v EUR

za namen 
upravljanja z 

dolgom v EUR

Prodajna 
cena

RS76                   
(dodatna 
izdaja)

3.3.2016 7.8.2045 29 3,125% EUR 125.000.000,00 125.000.000,00 / 107,157%

RS77 3.3.2016 3.3.2032 16 2,250% EUR 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 / 98,837%
RS75              

(dodatna 
izdaja)

18.5.2016 28.7.2025 9 2,125% EUR 750.000.000,00 68.789.000,00 681.211.000,00 106,240%

RS77               
(dodatna 
izdaja)

18.5.2016 3.3.2032 15 2,250% EUR 500.000.000,00 44.981.000,00 455.019.000,00 99,667%

RS74                 
(dodatna 
izdaja)

7.9.2016 25.3.2035 18 1,500% EUR 1.000.000.000,00 486.003.000,00 513.997.000,00 97,353%

RS78 3.11.2016 3.11.2040 24 1,750% EUR 1.000.000.000,00 159.316.000,00 840.684.000,00 97,829%

Vir: MF

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance je 3. marca 2016 izvedla izdajo nove 16-letne referenčne 
obveznice v višini 1,5 mrd EUR in dodatne izdaje obveznice v višini 125 mio EUR, ki zapade v avgustu 
2045. Cena nove 16-letne referenčne obveznice s kuponsko obrestno mero 2,25% in z zapadlostjo 3. 
marca 2032 je bila določena na nivoju 145 bazičnih točk nad srednjim tečajem obrestne zamenjave 
(MS), kar je predstavljalo donosnost do dospetja v višini 2,338% in pribitek 187,7 bazične točke nad 
nemško referenčno obveznico DBR 5,500% januar 2031. Cena dodatne izdaje obveznice v višini 125 
mio EUR, ki zapade v avgustu 2045, s kuponsko obrestno mero 3,125% in z zapadlostjo 7. avgusta 
2045 je bila določena na nivoju 175 bazičnih točk nad srednjim tečajem obrestne zamenjave (MS), kar 
je predstavljalo donosnost do dospetja v višini 2,766% in pribitek 192,5 bazične točke nad nemško 
referenčno obveznico DBR 2,5% avgust 2046. Obe izdaji so vodile banke Barclays, Citi, Credit 
Agricole CIB, Goldman Sachs International Bank and J.P. Morgan.

Dne 3. maja 2016 je Ministrvo za finance najavilo zbiranje ponudb za odkup obstoječih obveznic 
Republike Slovenije, denominiranih v USD, do okvirno skupno 750 milijonov USD nominalnega 
zneska obveznic, z uporabo prilagojenega nizozemskega načina avkcije (modified Dutch auction).  
Predmet odkupa so bile obveznice Republike Slovenije, denominirane v USD, ki zapadejo v letih 
2022, 2023 ter 2024 (več o transakcijah zamenjave v poglavju 4.2). Za namen financiranja odkupa 
obveznic Republike Slovenije, denominiranih v USD, je Ministrstvo za finance dne 18. maja 2016 
izvedlo dodatno izdajo obveznice s kuponsko obrestno mero 2,125 % in dospelostjo leta 2025 v 
znesku 750 mio EUR in dodatno izdajo obveznice s kuponsko obrestno mero 2,25 % in dospelostjo 
leta 2032 v znesku 500 mio EUR. Končni pribitek je bil določen v višini MS+95 b.t. za dodatno izdajo 
obveznice z dospelostjo leta 2025 ter MS+135 b.t. za dodatno izdajo obveznice z dospelostjo leta 
2032. Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs International Bank in J.P. Morgan so bili vodilni 
organizatorji ponudbe za odkup dolarskih obveznic in dodatno izdajo obeh evrskih obveznic.

Na podlagi uspešne izvedbe transakcije zamenjave obveznic, denominiranih v USD, z obveznicami, 
denominirani v EUR, je 23. avgusta 2016, Ministrstvo za finance najavila zbiranje ponudb za drugi 
odkup izdanih obveznic Republike Slovenije, denominiranih v USD, z uporabo prilagojenega 



nizozemskega načina avkcije (modified Dutch auction). Predmet odkupa do okvirno skupno 1 mrd 
USD nominalnega zneska obveznic so bile obveznice Republike Slovenije, denominirane v USD, ki 
zapadejo v letih 2022, 2023 ter 2024. Za namen financiranja odkupa obveznic Republike Slovenije, 
denominiranih v USD, je Ministrstvo za finance dne 7. septembra 2016 izvedlo dodatno izdajo 
obveznice s kuponom 1,500 % in zapadlostjo 25. marca 2035 v višini 1 mrd EUR. Cena dodatne 
izdaje je bila določena v višini MS+98 b.t. Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs International 
Bank in J.P. Morgan so bili vodilni organizatorji ponudbe za odkup dolarskih obveznic in dodatno 
izdajo evrske obveznice.

Glede na ugodne tržne razmere, ki so upravičevale ponovno izvedbo transakcije zamenjave obveznic, 
je 18. oktobra 2016 Ministrstvo za finance najavilo zbiranje ponudb za tretji odkup izdanih obveznic 
Republike Slovenije, denominiranih v USD, do okvirno skupno 0,5 mrd USD nominalnega zneska 
obveznic. Za namen financiranja odkupa obveznic Republike Slovenije, denominiranih v USD, je  
Ministrstvo za finance dne 3. novembra 2016 izdalo obveznico s kuponom 1,750% in zapadlostjo 3. 
novembra 2040 v višini 1  mrd EUR. Cena izdaje je bila določena v višini MS+90 b.t. Barclays, 
Deutsche Bank, Goldman Sachs International Bank in J.P. Morgan so bili vodilni organizatorji ponudbe 
za odkup dolarskih obveznic in novo izdajo evrske obveznice.

V letu 2016 je tehtana obrestna mera izdanega dolga Republike Slovenije v evrih znašala 1,77 % ob 
hkratnem izrazitem zmanjšanja tveganja refinanciranja oziroma povečanju povprečne vezave dolga 
državnega proračuna iz 6 let v letu 2015 na 8,1 let v letu 2016. Dosežene nižje obrestne mere 
implicirajo znatno nižje obrestne izdatke proračuna za izdan dolg v prihodnjih proračunskih letih, 
začenši že z letom 2017, ko bodo obrestni izdatki že znašali manj kot milijardo evrov. Spodnji grafikon 
prav tako prikazuje, da se je povprečna obrestna mera (implicitna obrestna mera) celotnega dolga 
državnega proračuna iz 4,4 % v letu 2014 znižala na 3,7 % v letu 2016.

Graf 3: Tehtana evrska obrestna mera izdanega dolga državnega proračuna v obdobju 2012 – 2016

Vir: MF

Na podlagi Programa financiranja sta bili v okviru dolgoročnega zadolževanja najeti  dve posojili, in 
sicer pri banki s sedežem v Republiki Sloveniji in Evropski investicijski banki.

Tabela 4: Pregled najetih posojil v letu 2016

Datum črpanja Datum vračila Ročnost 
v letih Obrestna mera Znesek črpanja v EUR

19.1.2016 20.1.2021 5 0,60 % 50.000.000,00

14.12.2016 14.12.2041 25 1,205 % 100.000.000,00

150.000.000,00

Vir: MF



4 UPRAVLJANJE Z DOLGOM DRŽAVNEGA PRORAČUNA

Ministrstvo za finance je v letu 2016 izvedlo tri transakcije zamenjave dela dolarskih obveznic s 
cenejšimi evrskimi v skupni višini 2.618.012.000,00 USD in s tem realiziralo skupno za 66 milijonov 
evrov pozitivnih finančnih učinkov za proračun, merjenih v neto sedanji vrednosti vseh treh transakcij 
skupaj. V letu 2016 je bilo tako predčasno refinanciranega z evrskim skoraj tretjina (28,3 %) 
dolarskega portfelja dolga državnega proračuna, kar Slovenijo uvršča med najbolj aktivne upravljavce 
dolga. S tovrstnim upravljanjem z dolgom se je občutno znižalo tudi tveganje refinanciranja, saj se je 
obstoječi dolg refinanciral z dolgom izrazito daljše ročnosti. S transakcijami upravljanja z dolgom 
državnega proračuna pa se je tudi izboljšal profil zapadlosti dolga državnega proračuna, prav tako se 
je izboljšala valutna struktura dolga. Hkrati se je mitigiralo likvidnostno tveganje, ki izvira iz izmenjav 
varščin iz naslova sklenjenih valutnih zamenjav za zaščito pred spremembami tečaja USD-EUR.

5 DOLG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE

Dolg državnega proračuna Republike Slovenije je na dan  31. 12. 2016  znašal 27,129 milijard EUR. 
Od 1. 1. 2016 do konca leta se je znižal za 150 milijonov EUR. Raven dolga državnega proračuna se 
je v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 znižala zaradi izvršenega nižjega obsega predfinanciranja v 
letu 2016 za odplačilo glavnic 2017 in 2018 zaradi sledenja Pravilu o dolgu, ki izhaja iz Pakta o 
stabilnosti in rasti.

Graf 4: Gibanje dolga državnega proračuna RS in deleža dolga v % BDP

Vir: MF

Dinamika velikosti sprememb stanj dolga državnega proračuna od leta 2008 naprej je prikazana v 
grafu 5. Do največjih sprememb dolga državnega proračuna je prišlo v letih 2009, 2011, 2013 in 2014, 
kar časovno sovpada z dovoljenim večjim obsegom zadolževanja za odplačilo glavnic naslednjih dveh 
let. Prvič po letu 2008 je tudi v letu 2016 prišlo do negativne spremembe, ko se je od 1. 1. 2016 do 
konca leta stanje dolga državnega proračuna zmanjšalo za 150 milijonov evrov.



Graf 5: Dinamika sprememb stanj dolga državnega proračuna RS za bdobje 2008–2016

Vir: MF

6 DOLG PRAVNIH OSEB JAVNEGA SEKTORJA IZ 87. ČLENA ZAKONA O JAVNIH FINANCAH

Dolg pravnih oseb javnega sektorja iz 87. člena Zakona o javnih financah je na dan 31. 12. 2016
znašal 6.662 mio EUR, kar predstavlja 16,75 % BDP. Stanje dolga teh pravnih oseb se je v primerjavi 
s preteklim letom znižalo za 237,9 milijonov EUR. Glavni razlog je višje razdolževanje v primerjavi z 
novim zadolževanjem pravnih oseb iz 87. člena ZJF. Brez zadolževanja DUTB je že v letu 2013 in v 
letu 2014 možno govoriti o padcu stanja dolga preostalih pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih 
financah, kar je v bistvenem delu posledica slabših razmer na finančnem trgu oz. manjše sposobnosti 
kreditiranja domačih bank predvsem večjih investicij pravnih oseb iz 87. člena ZJF. Večji del dolga 
predstavlja dolgoročni dolg in sicer 99,68 %. Notranji dolg v letu 2016, tako kot v preteklih letih, 
presega tuji dolg in v celotnem dolgu pravnih oseb iz 87. člena ZJF predstavlja 59,81 %. Jamstva 
pravnih oseb iz 87. člena ZJF drugim pravnim osebam predstavljajo potencialni dolg pravnih oseb iz 
87. člena ZJF. V letu 2016 se je odstotek potencialnega dolga v primerjavi z letom 2015, ko je znašal 
3,47 % celotnega dolga, povečal na 3,81 % celotnega dolga.

7 DOLG SEKTORJA DRŽAVA (ESA 2010)

Dolg sektorja država je skladno z uredbami EU, upoštevanjem metodologije Evropskega sistema 
računov (ESA 2010) in priporočila Eurostata, definiran kot seštevek dolga centralne ravni države, 
dolga lokalne ravni države in dolga skladov za socialno in zdravstveno varstvo. Razlike med prikazi 
dolga sektorja država v skladu z metodologijo ESA 2010 in prikazom dolga po nacionalni metodologiji, 
kot ga sicer izkazujemo v Sloveniji, so v drugačnem zajetju institucionalnih enot, načinu vrednotenja 
kategorij in drugačni klasifikaciji kategorij.



Tabela 5: Dolg države po metodologiji presežnega primanjkljaja in dolga (ESA – 95)
v milijonih EUR

2013 2014 2015 2016
S.13 Konsolidiran dolg države1 25.504,92 30.199,02 32.070,42 31.677,13
S.1311 Enote centralne ravni države 24.950,81 29.591,62 31.480,82 31.121,86
- od tega: dolg državnega proračuna RS2              21.995,52 26.015,11 27.279,08 27.129,08

S.1313 Enote lokalne ravni države 733,66 788,38 786,17 758,48

S.1314 Skladi socialnega zavarovanja 1,73 1,51 1,29 1,07

Konsolidacija med podsektorji države 181,28 182,49 197,86 204,28

Vir: MF in SURS

Tabela 6: Dolg države po metodologiji presežnega primanjkljaja in dolga (ESA – 95)
% BDP

2013 2014 2015 2016
S.13 Konsolidiran dolg države 71,0 80,9 83,1 79,7
S.1311 Enote centralne ravni države
- od tega: dolg državnega proračuna RS

69,5
61,2

79,3
69,7

81,6
70,7

78,3
68,2

S.1313 Enote lokalne ravni države 2,0 2,1 2,0 2,0
S.1314 Skladi socialnega zavarovanja 0,0 0,0 0,0 0,0

Konsolidacija med podsektorji države 0,5 0,5 0,5 0,5

Vir: MF in SURS

Z nastopom finančne krize leta 2009 je z večjimi primanjkljaji državnega proračuna in dodatnim 
zadolževanjem države stanje konsolidiranega dolga države v nadaljnjih letih raslo. Konsolidirani dolg 
sektorja države je konec leta 2013 znašal 25.505 milijonov EUR ali 71,0 % BDP. Najvišji delež k 
povečanju dolga v tem letu je prispevala dokapitalizacija bank, financiranje primanjkljaja državnega 
proračuna, predfinanciranje državnega proračuna in zadolževanje Družbe za upravljanje terjatev bank. 
Po povečanju dolga države v deležu BDP v obdobju od leta 2009 do 2015 se je dolg države v letu 
2016 znižal na 79,7 % BDP. Dolg državnega proračuna Republike Slovenije predstavlja  največji del 
dolga v podsektorju centralne države (87,2 %) in s tem tudi v konsolidiranem dolgu celotnega sektorja 
države (85,6 %). Zadolženost lokalne ravni države ostaja pri ravni 2 % BDP, dolg podsektorja skladov 
socialnega zavarovanja pa je bil tudi v letu 2016 zelo nizek, znašal je 1 milijon EUR.

7.1 POMOČ EVROPSKIM DRŽAVAM

Dolg sektorja države iz naslova finančnih pomoči državam članicam EMU je na koncu leta 2016 
znašal 1.497,4 milijonov EUR, kar predstavlja 4,7 % v strukturi dolga sektorja država oziroma 3,8 % v 
BDP.

Tabela 7: Pregled prispevkov Republike Slovenije
           v milijonih EUR

2013 2014 2015 2016
LFA Grčija 263,7 263,7 263,7 263,7
EFSF 898,3 946,8 891,6 891,6
EMS 273,7 342,1 342,1 342,1
Skupaj 1.435,7 1.552,6 1.497,4 1.497,4
Skupaj v % BDP 4,0 % 4,2 % 3,9 % 3,8 %
Skupaj v % Dolga države 4,8 % 5,2 % 4,7 % 4,7 %
Vir: MF in BS
                                                  
1 S.13 = S.1311 + S.1313 + S.1314 – (konsolidacija med podsektorji).
2 Dolg po nacionalni metodologiji.



8 POROŠTVA IN JAMSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE

V letu 2016 je bilo izdanih državnih poroštev za 798 milijonov EUR, od tega 650 milijonov EUR za 
refinanciranje že obstoječih poroštev. Unovčilo se je za 0,11 milijonov EUR državnih poroštev. Največji 
delež izdanih poroštev se nanaša na poroštva izdana za refinanciranje obveznosti DARS d. d. (130 
milijonov EUR) in refinanciranje obveznosti DUTB (520 milijonov EUR). Največ unovčitev v letu 2016 
se nanaša na izpolnitev poroštvene obveznosti Republike Slovenije po ZJShemRS, eno poroštvo je 
bilo unovčeno na podlagi ZPRPGDT in tri po ZJShemFO. V letu 2016 je država 376 milijonov evrov 
prejela nazaj v proračun, in sicer iz naslova terjatev iz unovčenih poroštev, največ iz naslova terjatev iz 
unovčenega poroštva za Factor banko d. d. – v likvidaciji in Probanko d. d. – v likvidaciji.

V letu 2016 se je stanje državnih poroštev znižalo za 246 milijonov EUR, in sicer iz 7.059 milijonov 
EUR (31. 12. 2015), na 6.813 milijonov EUR (31. 12. 2016). Stanje državnih poroštev tako konec leta 
2016, v deležu BDP predstavlja 17,1 %, od tega predstavlja 10,7 % BDP stanje nekriznih poroštev in 
6,4 % BDP stanje poroštev izdanih za omejevanje učinkov finančne krize.
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