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IZDATKI INSTITUCIONALNEGA SEKTORJA DRŽAVA 
Kontaktna oseba na UMAR: Jasna Kondža 

PODROCJE RAZVOJA Ucinkovita in cenejša država – Kakovost javnih financ 

OPIS INDIKATORJA Definicija:  

Delež izdatkov institucionalnega sektorja država v bruto domacem proizvodu: Indikator primerja izdatke sektorja 
država z bruto domacim proizvodom. Skupni izdatki države se delijo glede na ekonomske funkcije na vmesno potrošnjo, 
sredstva za zaposlene, druge davke na proizvodnjo, subvencije, odhodke od lastnine, socialna nadomestila v denarju in 
naravi, tekoce transferje, kapitalske transferje in bruto investicije. Izdatki sektorja država so ugotovljeni na podlagi 
Eurostatove metodologije “Evropskih sistemov racunov” iz leta 1995 (ESA-95), ki je zaradi potrebe po visoki mednarodni 
primerljivosti podatkov enotna za vse države clanice EU. Po predpisani metodologiji so v sektor država razvršcene vse 
institucionalne enote, ki so netržni proizvajalci, katerih proizvodi so namenjeni individualni ali kolektivni potrošnji, ki se 
financirajo iz obveznih dajatev in vse institucionalne enote, ki se primarno ukvarjajo s prerazdeljevanjem narodnega 
dohodka in bogastva. Sektor država institucionalno zajema poleg štirih javnofinancnih blagajn (državni in obcinski 
proracuni, obvezno zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje) še javne sklade, med njimi tudi Kapitalsko 
družbo (KAD) in Slovensko odškodninsko družbo (SOD) ter javne agencije. Metodologija ESA – 95 temelji na 
obracunskem principu, kar pomeni, da vse izdatke zajame v trenutku nastale terjatve in obveznosti, ne glede na to kdaj 
so placani.  

 
Podrobnejša metodološka pojasnila: 

− EUROSTAT, “ESA 95 Evropski sistem nacionalnih in regionalnih racunov 

 

Mednarodna primerljivost: Metodologija prikazovanja izdatkov sektoja država je enotno predpisana in se uporablja v vseh 
clanicah EU pod stalnim nadzorom EUROSTAT-a, kar zagotavlja visoko stopnjo mednarodne primerljivosti podatkov.  

 

Nacin prikaza: agregatno za celotno državo 

 

Merska enota:  % BDP 

VIR PODATKOV ZA SLOVENIJO Institucija: 
 
− SURS (BDP, temeljni agregati države )  
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Frekvenca ažuriranja:  dvakrat letno  

RAZPOLOŽLJIVA CASOVNA 
VRSTA 

2000 – 2006 

MEDNARODNE PRIMERJAVE − EU (po državah in skupaj); vir: Eurostat (po metodologiji ESA-95) 
 


