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ZADEVA: Izhodišča za posvetovanja delegacije Republike Slovenije z redno misijo 
Mednarodnega denarnega sklada po 4. členu statuta Mednarodnega denarnega sklada –
predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 2. in 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 in 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada 
Republike Slovenije na .... seji dne .... sprejela naslednji sklep:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela izhodišča za posvetovanja delegacije Republike 
Slovenije z redno letno misijo Mednarodnega denarnega sklada po 4. členu Statuta 
Mednarodnega denarnega sklada, ki bodo potekala v Ljubljani, od 28. novembra do 11. 
decembra 2018. 

2. Vlada Republike Slovenije se je seznanila, da je vodja delegacije za posvetovanja z misijo 
Mednarodnega denarnega sklada mag. Irena Vodopivec Jean, viceguvernerka Banke 
Slovenije, ter da je član delegacije Vanja Kobe, svetovalec analitik v Banki Slovenije. Vlada 
Republike Slovenije je za posvetovanja z misijo Mednarodnega denarnega sklada določila 
člane delegacije, ki na sestankih z misijo predstavljajo stališča Vlade Republike Slovenije:
- mag. Saša Jazbec, državna sekretarka na Ministrstvu za finance, članica delegacije; 
- Metod Dragonja, državni sekretar na Ministrstvu za finance, član delegacije;
- Tilen Božič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, član delegacije;
- mag. Matevž Hribernik, sekretar na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj, član 
delegacije; 
- Alenka Žagar, vodja sektorja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica
delegacije;
- Adriana Čegec, sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica
delegacije.

3. Vlada Republike Slovenije se je seznanila, da se vodja delegacije o posameznih temah 
pogovorov po potrebi posvetuje z ministri, direktorji uradov in drugimi predstavniki Vlade 
Republike Slovenije ter zagotovi udeležbo strokovnjakov iz posameznih ministrstev pri 
obravnavi specifičnih tem s področja njihovega dela. 

4. V posvetovanja se v okviru tem, ki zajemajo njihovo delo, vključujejo tudi direktorji drugih 
ustanov Republike Slovenije.

5. Delegacija po zaključku posvetovanj o njihovi vsebini in rezultatih poroča Vladi Republike 
Slovenije.

Stojan TRAMTE
GENERALNI SEKRETAR VLADE



                                                                                               
Sklep prejmejo:

 Ministrstvo za finance, 
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj,
 Banka Slovenije,
 Ministrstvo za zunanje zadeve,
 Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

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:
- Urška Cvelbar, generalna direktorica, Ministrstvo za finance;
- Andrej Kavčič, vodja Sektorja za mednarodne finančne odnose, Ministrstvo za finance;
- Irena Ferkulj, sekretarka v Sektorju za mednarodne finančne odnose, Ministrstvo za finance.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
/
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
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/



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 
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
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Gradivo ne prinaša finančnih posledic za proračun RS.

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
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE
                                               

                                 dr. Andrej Bertoncelj
                                            MINISTER



PRILOGE:

- Priloga 1: Predlog sklepa 
- Priloga 2: Izhodišča za posvetovanja delegacije Republike Slovenije z redno misijo Mednarodnega 
denarnega sklada po 4. členu Statuta Mednarodnega denarnega sklada



Priloga 1

SKLEP

Na podlagi 2. in 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 in 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada 
Republike Slovenije na .... seji dne .... sprejela naslednji sklep:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela izhodišča za posvetovanja delegacije Republike 
Slovenije z redno letno misijo Mednarodnega denarnega sklada po 4. členu Statuta 
Mednarodnega denarnega sklada, ki bodo potekala v Ljubljani, od 28. novembra do 11. 
decembra 2018. 

2. Vlada Republike Slovenije se je seznanila, da je vodja delegacije za posvetovanja z misijo 
Mednarodnega denarnega sklada mag. Irena Vodopivec Jean, viceguvernerka Banke 
Slovenije, ter da je član delegacije Vanja Kobe, svetovalec analitik v Banki Slovenije. Vlada 
Republike Slovenije je za posvetovanja z misijo Mednarodnega denarnega sklada določila 
člane delegacije, ki na sestankih z misijo predstavljajo stališča Vlade Republike Slovenije:
- mag. Saša Jazbec, državna sekretarka na Ministrstvu za finance, članica delegacije; 
- Metod Dragonja, državni sekretar na Ministrstvu za finance, član delegacije;
- Tilen Božič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, član delegacije;
- mag. Matevž Hribernik, sekretar na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj, član 
delegacije; 
- Alenka Žagar, vodja sektorja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica 
delegacije;
- Adriana Čegec, sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica 
delegacije.

3. Vlada Republike Slovenije se je seznanila, da se vodja delegacije o posameznih temah 
pogovorov po potrebi posvetuje z ministri, direktorji uradov in drugimi predstavniki Vlade 
Republike Slovenije ter zagotovi udeležbo strokovnjakov iz posameznih ministrstev pri 
obravnavi specifičnih tem s področja njihovega dela. 

4. V posvetovanja se v okviru tem, ki zajemajo njihovo delo, vključujejo tudi direktorji drugih 
ustanov Republike Slovenije.

5. Delegacija po zaključku posvetovanj o njihovi vsebini in rezultatih poroča Vladi Republike 
Slovenije.

Stojan TRAMTE
GENERALNI SEKRETAR VLADE

                                                                                               



Priloga 2

Izhodišča za posvetovanja delegacije Republike Slovenije z redno misijo 
Mednarodnega denarnega sklada po 4. členu Statuta Mednarodnega denarnega sklada

I. Namen
Skladno z Zakonom o članstvu Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu – ZCMDS (Ur. 
I. RS 2/93, 70/98 in 29/10, v nadaljevanju zakon) je Republika Slovenija od 15. januarja 1993 
polnopravna članica Mednarodnega denarnega sklada (v nadaljevanju: MDS). Zakon v 8. členu 
določa, da Republiko Slovenijo v MDS predstavlja guverner Banke Slovenije kot guverner MDS, na 
podlagi 2. člena zakona pa v Sloveniji veljajo določbe Statuta MDS (Articles of Agreement) z močjo 
zakona. 

MDS skladno s 4. členom Statuta MDS redno nadzira izpolnjevanje statutarnih in drugih obveznosti 
svojih članic. Za izvedbo nadzora mora država članica zagotoviti MDS vse potrebne informacije. MDS 
praviloma ocenjuje skladnost ravnanja držav s 4. členom Statuta na podlagi rednih letnih posvetovanj 
s posamezno državo članico. Letošnja posvetovanja, ki bodo potekala med 28. novembrom in 11. 
decembrom 2018, tako predstavljajo nadaljevanje lanskih rednih pogovorov s strokovnjaki MDS in 
letošnjih pogovorov ob t. i. posvetovalnem obisku, ki je potekal konec oktobra. Organizacijo obiska 
misije MDS vodi Banka Slovenije. V pogovorih bodo obravnavane širše teme, od makroekonomske 
situacije in razmer v finančnem sektorju, do vprašanj upravljanja javnih financ ter institucionalnega in 
pravnega okvira za vodenje gospodarske politike. Po opravljenih posvetovanjih bo misija MDS 
pripravila zaključno poročilo, ki ga bo obravnaval Odbor izvršnih direktorjev MDS.

II. Program obiska 
Misijo Mednarodnega denarnega sklada bo vodil g. Bernardin Akitoby, v njej pa bodo kot člani 
sodelovali še: g. Larry Cui, g. Martin Grote in g. Jens Reinke. Misija bo najprej opravila pogovore s 
predstavniki Banke Slovenije in Ministrstva za finance glede aktualnega makroekonomskega 
položaja, razmer v finančnem sektorju in usmeritev javnofinančne in ekonomske politike Vlade 
Republike Slovenije v prihodnjem obdobju, nato pa se bo srečala tudi s predstavniki drugih resornih 
ministrstev, državnega zbora, vladnih služb, finančnih institucij in nekaterih gospodarskih
subjektov ter na tej podlagi pripravila oceno situacije v Sloveniji.

Organizacijo obiska misije MDS bo vodila Banka Slovenije, ki je skladno z 8. členom ZCMDS
pooblaščena za sodelovanje s to mednarodno finančno institucijo.

III. Teme pogovorov 
Misija Mednarodnega denarnega sklada bo v okviru letošnjih posvetovanj obravnavala naslednje 
teme:
- aktualna dogajanja v gospodarstvu,
- finančni sektor,
- fiskalna politika,
- strukturna vprašanja.

Urad za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) ugotavlja, da je rast BDP evrskega območja v 
tretjem četrtletju ostala skromna, MDS pa je oktobra nekoliko znižal napovedi gospodarske rasti v 
evrskem območju v letošnjem letu. Tudi zmanjševanje vrednosti kazalnikov razpoloženja nakazuje 
nadaljevanje skromne rasti evrskega območja do konca leta. MDS je znižal tudi napovedi rasti 
svetovne trgovine za letošnje in prihodnje leto, na kar je močno vplivala povečana protekcionistična 
trgovinska politika. Ob tem izpostavlja tudi močno povečana tveganja za nižjo rast od napovedane. 
Dinamika gospodarske rasti Slovenije se postopoma zmanjšuje, a je še vedno ena najvišjih v EU, saj 
naj bi po napovedih UMAR letos dosegla okrog 4,4 %, nato pa v letih 2019 in 2020 3,7 % in 3,4 %. 



V Sloveniji izvozni del gospodarstva raste počasneje kot dejavnosti, ki so usmerjene bolj na domači 
trg in katerih rast je podobna kot lani. Krepitev proizvodnje predelovalnih dejavnosti je ob nižji rasti 
tujega povpraševanja letos nekoliko skromnejša. Ob odsotnosti enkratnih dejavnikov nekoliko 
skromneje raste tudi izvoz blaga. 

Ob nekoliko nižji gospodarski aktivnosti in razmeroma nizki stopnji brezposelnosti se je upočasnila 
rast števila delovno aktivnih. Skromnejša je predvsem rast zaposlovanja iz brezposelnosti (tudi 
zaradi pomanjkanja ustrezne delovne sile), predvsem v gradbeništvu in nekaterih storitvenih 
dejavnostih pa se povečuje zaposlovanje tujcev. V danih razmerah na trgu dela in lanskih ugodnih 
poslovnih rezultatih je medletna rast plač v zasebnem sektorju višja kot lani. 

Medletna rast cen življenjskih potrebščin, ki je spodbujena predvsem z zunanjimi dejavniki, ostaja 
okrog 2-odstotna. K rasti največ prispevajo višje cene goriv in energije, ki so posledica rasti cen nafte 
na svetovnih trgih. 

Razmere v bančnem sistemu so stabilne, krediti domačim nebančnim sektorjem se postopoma 
povečujejo. Povečuje se predvsem zadolževanje gospodinjstev. Obseg kreditov podjetjem in 
nefinančnim institucijam pa se ponovno postopoma zmanjšuje, kar UMAR povezuje z nekoliko večjim 
odplačevanjem kreditov. Banke se v tujini še naprej razdolžujejo, obveznosti do tujih bank 
predstavljajo še okoli 4 % bilančne vsote bančnega sistema. Sicer se skladno z načrti nadaljuje
privatizacija bank. Po uspešni prvi javni ponudbi delnic NLB so delnice te banke začele kotirati na 
borzah, v teku pa so priprave na popolno privatizacijo Abanke, ki je predvidena v letu 2019.   

Na fiskalnem področju se bo nadaljevala konsolidacija javnih financ. Javnofinančni presežek je bil 
po ugodnem tretjem četrtletju v prvih devetih mesecih precej višji kot v enakem obdobju lani.
Nadaljevanje izboljševanja javnofinančnega salda je poleg ugodnih gospodarskih gibanj, vključno z 
gibanji na trgu dela in preteklega izboljšanja poslovnih rezultatov podjetij, podpiralo tudi povečano 
črpanje sredstev iz proračuna EU in aktivno upravljanje državnega dolga. Nadaljuje se zniževanje 
stopnje zadolženosti, kjer se računa, da bo Slovenija dosegla maastrichtski kriterij leta 2021 ali 2022. 
Na področju davkov se v dialogu s socialnimi partnerji pripravljajo prilagoditve davčnega sistema in 
ocenjuje možnosti prestrukturiranja davčnega sistema.
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