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DOLG SEKTORJA DRŽAVA 
Kontaktna oseba na UMAR: Maja Bednaš 

PODROCJE RAZVOJA Konkurencno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast – Makroekonomska stabilnost 

OPIS INDIKATORJA Definicija:  

Dolg sektorja država zajema dolg centralne države, dolg lokalnih skupnosti in skladov socialnega zavarovanja konec 
leta (na dan 31.12), izražen v nominalni vrednosti. V sektor država se razvršcajo institucionalne enote, ki so po svoji 
dejavnosti netržni proizvajalci, katerih proizvodi in storitve so namenjeni individualni ali kolektivni potrošnji in se vecinoma 
financirajo iz obveznih javnofinancnih dajatev, ter institucionalne enote, ki se primarno ukvarjajo s prerazdeljevanjem 
narodnega dohodka in bogastva. Sektor država v skladu z metodologijo ESA 95 sestavljajo institucionalne enote, ki so 
pravne osebe javnega prava in netržni proizvajalci. Dolg enot centralne ravni države v skladu standardno klasifikacijo 
institucionalnih sektorjev (SKIS) zajema neposredne uporabnike državnega proracuna, državne sklade in druge enote 
centralne ravni države. Dolg enot lokalne ravni države zajema neposredne uporabnike proracunov obcin, sklade lokalne 
ravni države in druge enote lokalne ravni države. V podsektor skladov socialnega zavarovanja sta razvršcena ZPIZ in 
ZZZS. 

 
Podrobnejša metodološka pojasnila:  
Metodologija je opredeljena v Maastrichtski pogodbi (Maastricht Treaty), Protokolu o ugotavljanju presežnega 
primanjkljaja (Protocol on the Excessive Deficit Procedure), ESA 95 Prirocniku (ESA 95 Manual), Uredbi sveta 3605/93, 
Uredbi sveta 475/2000 (Council Regulation 475/2000) in Uredbi Sveta 2103/2005 (Council Regulation 2103/2005) ter 
Uredbi Komisije 351/2002 (Commission Regulation 351/2002) skladno s Prirocnikom o primanjkljaju in dolgu države. 
 

Mednarodna primerljivost: Indikator je mednarodno primerljiv.   
 
Nacin prikaza:  
Agregatno za celotno gospodarstvo se indikator izkazuje za sektor država in v skladu z delitvijo po standardni klasifikaciji 
institucionalnih sektorjev za naslednje podsektorje: enote centralne ravni države, enote lokalne ravni države in sklade 
socialnega zavarovanja 
 
Analiticno se lahko indikator izkazuje po vrsti instrumenta (gotovina in vloge, vrednostni papirji, posojila). 

 

Merska enota: % BDP 
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VIR PODATKOV ZA SLOVENIJO Institucija (publikacija): SURS (Nacionalni racuni -Temeljni agregati sektorja država), MF (Porocilo o primanjkljaju in 
dolgu države) 
 
Frekvenca objavljanja: letno  

RAZPOLOŽLJIVA CASOVNA 
VRSTA 

2002 – 2006 

MEDNARODNE PRIMERJAVE EU (skupaj in po državah); vir: Eurostat. 
 


