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DOLG SEKTORJA DRŽAVA 
Kontaktna oseba na UMAR: Barbara Knapič Navarrete 

PODROČJE RAZVOJA Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast – Makroekonomska stabilnost 
OPIS INDIKATORJA Definicija:  

Dolg sektorja država zajema dolg institucionalnega sektorja država po stanju konec leta (na dan 31.12), izražen v 
nominalni vrednosti in konsolidiran med in znotraj podsektorjev. V sektor država se v skladu z metodologijo Evropskega 
sistema nacionalnih in regionalnih računov iz leta 1995 (ERS 95) razvrščajo institucionalne enote, ki so po svoji 
dejavnosti javni netržni proizvajalci, katerih proizvodi in storitve so namenjeni individualni ali kolektivni potrošnji in se 
večinoma financirajo iz obveznih javnofinančnih dajatev in/ali institucionalne enote, ki se primarno ukvarjajo s 
prerazdeljevanjem nacionalnega dohodka in bogastva. Sektor država sestavljajo štirje podsektroji, centralna država, 
regionalna država, lokalna država in skladi socialne varnosti. V skladu s standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev 
(SKIS) centralna država vključuje neposredne uporabnike državnega proračuna, javne sklade na centralni ravni in druge 
enote centralne ravni države (javne zavode in javne agencije);  lokalna država vključujeneposredne uporabnike 
proračunov občin, javne sklade na lokalni ravni  in druge enote lokalne ravni države (javne zavode);v podsektor skladov 
socialne varnosti sta razvrščena Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) in Zavod za zdravstveno 
zavarovanje (ZZZS); institucionalnih enot organiziranih na regionalni ravni države v Sloveniji (še) nimamo. V 
institucionalni sektor države pa sta v skladu z odločitvijo Eurostat na podlagi kriterijev in meril določenih v ESR 95 
uvrščeni tudi dve finančni družbi in sicer Slovenska odškodninska družba (SOD) v institucionalni podsektor centralne 
države ter Kapitalska družba (KAD) v institucionalni podsektor skladov socialne varnosti.  
 

Podrobnejša metodološka pojasnila:  
Metodološki okvir predstavlja Evropski sistem nacionalnih in regionalnih računov iz leta 1995 (ESA 95) ter izvedeni ESR 
95 priročniki (priročnik o primanjkljaju in dolgu države kot pomoč pri razlagi in uporabi metodologije,  ter priročnik o virih 
in metodah za kompilacijo finančnih računov z dodatnimi smernicami in opisi dejanskih metod ter virov uporabljenih v 
praksi). Metodologija je opredeljena v Pogodbi o ustanovitvi Evropske Skupnosti in Protokolu o ugotavljanju presežnega 
primanjkljaja ter Uredbi sveta 3605/93 ter njenih dopolnitvah. 
 
Mednarodna primerljivost: Indikator je mednarodno primerljiv.   
 
Način prikaza:  
Agregatno za celotni  sektor država ter po podsektorjih: centralna država, lokalna država in skladi socialnevarnosti 
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Analitično se lahko indikator izkazuje po vrsti instrumenta (gotovina in vloge, vrednostni papirji, posojila). 
 
Merska enota: nacionalna valuta in % BDP 
 

VIR PODATKOV ZA SLOVENIJO Institucija (publikacija): SURS (Nacionalni računi -Temeljni agregati sektorja država), MF (Poročilo o primanjkljaju in 
dolgu države) 
 
Frekvenca objavljanja: letno  

RAZPOLOŽLJIVA ČASOVNA 
VRSTA 

2000 – 2008 

MEDNARODNE PRIMERJAVE - EU (skupaj in po državah); vir: Eurostat portal: Economy and Finance – Government Statistics (Government deficit 
and debt). 

 


