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JAVNOFINANČNI IZDATKI PO NAMENIH(COFOG) 
Kontaktna oseba na UMAR: Barbara Knapič Navarrete 

PODROČJE RAZVOJA Učinkovita in cenejša država – Kakovost javnih financ 
OPIS INDIKATORJA Definicija:  

Delež javnofinančnih izdatkov po namenih (funkcionalni klasifikaciji) v bruto domačem proizvodu: Indikator 
primerja javnofinančne izdatke sektorja država po namenih z bruto domačim proizvodom. Izdatki sektorja država se po 
funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov razvrščajo na naslednja področja: (i) javna uprava, (ii) obramba, (iii)  javni 
red in varnost, (iv) ekonomske dejavnosti, (v) varstvo okolja, (vi) stanovanjske dejavnosti in urejanje okolja, (vii) 
zdravstvo, (viii) rekreacija, kultura in religija, (ix) izobraževanje ter (x) socialna zaščita. Izdatki sektorja država po 
funkcionalni klasifikaciji so prikazani na podlagi Eurostatove metodologije “Evropski sistem nacionalnih in regionalnih  
računov” iz leta 1995 (ESR-95), ki je zaradi potrebe po visoki mednarodni primerljivosti podatkov enotna za vse države 
članice EU. Po predpisani metodologiji so v sektor država razvrščene vse institucionalne enote, ki so javni netržni 
proizvajalci, katerih proizvodi so namenjeni individualni ali kolektivni potrošnji, ki se financirajo iz obveznih dajatev in/ali 
vse institucionalne enote, ki se primarno ukvarjajo s prerazdeljevanjem nacionalnega dohodka in bogastva. Sektor 
država institucionalno zajema poleg štirih javnofinančnih blagajn (državni proračun in proračuni občin ter oba sklada 
socialnega zavarovanja - Zavod za zdravstveno zavarovanje ter Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) še 
nekatere javne zavode, javne agencije in javne sklade,  Kapitalsko družbo (KAD) in Slovensko odškodninsko družbo 
(SOD) . Metodologija ESA – 95 temelji na obračunskem principu, kar pomeni, da vse izdatke zajame v trenutku nastale 
terjatve in obveznosti, ne glede na to, kdaj so plačani.  
 

Podrobnejša metodološka pojasnila: 
− Metodološki okvir predstavlja Evropski sistem nacionalnih in regionalnih računov 1995 (ESR–95) in funkcionalna 

klasifikacija javnofinančnih izdatkov (COFOG) Združenih Narodov (1999)   
 
Mednarodna primerljivost: Metodologija prikazovanja izdatkov sektorja država po funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih 
izdatkov se uporablja v vseh članicah EU pod stalnim nadzorom EUROSTAT-a, kar zagotavlja visoko stopnjo 
primerljivosti podatkov na ravni EU.  
 
Način prikaza: agregatno za celotni sektor država 
 
Merska enota:  % BDP 
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VIR PODATKOV ZA SLOVENIJO Institucija: 
− SURS (Nacionalni računi, Izdatki sektorja država po namenih),  
 
Frekvenca ažuriranja:  letno   

RAZPOLOŽLJIVA ČASOVNA 
VRSTA ZA SLOVENIJO 

2000 – 2007 

MEDNARODNE PRIMERJAVE - EU (po državah in skupaj); vir: Eurostat Portal Page: Economy and Finance – Government Statistics (Annual 
government finance statistics- General government expenditure function COFOG) 

 
 


