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Zadeva: Posredovanje informacij javnega značaja

Spoštovani,

Ministrstvo za finance je dne 26. 5. 2020 prejelo vašo zahtevo za posredovanje informacij 
javnega značaja, in sicer za podatke o višini zadolžitev Republike Slovenije v letu 2020 ter 
podatke o porabi javnih sredstev v zvezi s preprečevanjem posledic epidemije COVID-19.

V letu 2020 (v obdobju od januarja do vključno aprila) se je Republika Slovenija na primarnem 
dolžniškem kapitalskem trgu zadolžila za 5,1 milijarde EUR, od tega za 4,4 milijarde EUR pri 
nerezidentih. Podatki o zadolževanju Republike Slovenije so sicer dostopni na naslednji 
povezavi: https://www.gov.si/teme/zadolzevanje-in-upravljanje-z-dolgom-drzavnega-proracuna/

Republika  Slovenija je skozi tri »PKP zakone« sprejela vrsto ukrepov za preprečevanje širjenja 
in omejitev negativnih posledic epidemije COVID-19. Izplačevanje sredstev  iz državnega 
proračuna podlagi ukrepov za prebivalstvo in podjetja poteka transparentno in postopoma, na 
podlagi predloženih zahtev preko izvajalcev FURS, Zavod RS za zaposlovanje, ZPIZ, občine ali 
pa neposredno iz državnega proračuna. Izvajalcem državni proračun na podlagi  obračunanih 
zahtevkov nato povrne izplačana sredstva oziroma izpad prihodkov. Enak pristop veja tudi za 
izplačila dodatkov zaposlenim v javnem sektorju, ki bodo izplačevalcem povrnjena na podlagi 
obračunanih zahtevkov. Podatki o izplačilih so zato le delni, saj vsi zahtevki za celotno obdobje 
epidemije še niso prispeli v izvrševanje.

Do 31. maja 2020 je bilo iz državnega proračuna na ta način izplačano:
- izredna pomoč  samostojnim podjetnikom v obliki temeljnega dohodka 40,9 mio EUR,
- nadomestilo plače  za začasno čakanje na delo 49,4 mio EUR,
- enkratni solidarnostni dodatek študentom 7,8 mio EUR,
- enkratni solidarnostni dodatek ranljivim skupinam  7,5 mio EUR,
- povečan dodatek za veliko družino 3,4 mio EUR,
- krizni dodatek upokojencem 66,4 mio EUR.
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Dodatne informacije o ukrepih PKP so na volji tudi na https://www.gov.si/novice/2020-06-01-
slovenija-z-ukrepi-odlocno-nad-epidemijo-ter-v-pomoc-prebivalstvu-in-gospodarstvu/. 

Opravičujemo se, ker vam zbrani podatki pomotoma niso bili pravočasno poslani.

Lep pozdrav,

Gregor Rankel
uradna oseba, pooblaščena

za posredovanje informacij javnega značaja

Poslati: 
- info@piratskastranka.si, po e-pošti,
- v vednost: gp.ip@ip-rs.si, po e-pošti (zveza: 090-1114/2020/2)
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