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Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je, na podlagi 20. člena Poslovnika
Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15), oblikovala
naslednje
Mnenje
k Poročilu o delovanju Fiskalnega sveta v letu 2018
Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je na 23. seji 20.
6. 2019 obravnavala Poročilo o delovanju Fiskalnega sveta v letu 2018, ki ga je v
obravnavo predložil Fiskalni svet.
Komisija se je seznanila s poročilom.
Uvodoma je predsednik Fiskalnega sveta člane komisije seznanil, da so bile v letu,
za katero je bilo Poročilo o delovanju Fiskalnega sveta pripravljeno, opravljene vse
zakonsko opredeljene naloge ter da večjih ekscesov v smislu kršitve fiskalnih pravil v
letu 2018 Fiskalni svet ni zaznal, tako da je mogoče ugotoviti, da so se javne finance
v tem obdobju gibale v vzdržni smeri. Ne glede na sicer ugodne tekoče narodnogospodarske rezultate pa, glede na nekatere pomembne kazalce, ki kažejo na
upadanje dosedanje rasti BDP in povečevanje obvez, ki se odraža v višji javni porabi,
v Fiskalnem svetu menijo, da velja opozarjati na tveganja, ki se v letu 2019 vendarle
povečujejo in jim je Slovenija še vedno izpostavljena. Trajnejše izboljšanje javnih
financ zahteva prilagojeno načrtovanje proračunskih izdatkov ter ustrezne strukturne
ukrepe, ki pa zamujajo.
V razpravi so bila zastavljena vprašanja, ki so se nanašala na morebiten odziv
Fiskalnega sveta na pozive Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, da Vlada,
glede na povišane prihodke zavoda, v letošnjem letu poviša dovoljeno porabo
zavoda za 53 milijonov evrov; na mnenje Fiskalnega sveta do zahteve za oceno
ustavnosti proračunskih dokumentov; na stališče Fiskalnega sveta glede nujnosti
doslednega upoštevanja pravil pri izvršeni sanaciji slovenskega bančnega sistema in
na pogled Fiskalnega sveta na zmožnost Vlade, da uresniči nujne reforme, ki izhajajo
iz koalicijskega sporazuma.
V odgovorih na zastavljena vprašanja sta predstavnika Fiskalnega sveta pojasnila,
da je zdravstveni sistem kot velik sistem javne porabe sicer potencialni vir tveganja
za stabilnost javnih financ, vendar pa je, glede na to, da Fiskalni svet ne ocenjuje
posameznih javnih blagajn, Računskemu sodišču prepuščeno, da presodi o tveganjih
v zdravstvu in racionalni porabi sredstev v zdravstvenem sistemu. Naloga Fiskalnega
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sveta je v tem, da oceni ali je spoštovan postopek porabe javnega denarja in ali je
obseg dodatne porabe sredstev zdravstvenega sektorja skladen s fiskalnimi pravili. S
fiskalnega vidika dodatni prihodki, ki si jih obetajo v Zavodu za zdravstveno
zavarovanje Slovenije ne pripadajo zgolj zdravstvenemu sektorju, ampak proračunu v
celoti. Vsekakor pa ni zaželeno, da je okvir porabe javnih sredstev podvržen
prepogostim popravkom.
Glede mnenja o ustavni presoji rebalansa proračuna je bilo pojasnjeno, da je Fiskalni
svet svojo nalogo opravil ob predložitvi proračunskih dokumentov v parlamentarni
postopek, nadaljnje odločitve pa so v rokah poslancev Državnega zbora.
Visoka stopnja zadolženosti Slovenije, kljub postopnemu zmanjševanju dolga še
vedno predstavlja problem. Normalno delovanje države v mednarodnem okolju ni
pogojeno zgolj z upoštevanjem in spoštovanjem fiskalnega pravila, ampak je
pogojeno tudi s preudarnim ravnanjem z javnimi financami, upoštevajoč specifiko
Slovenije kot majhnega in občutljivega gospodarstva, ki mora izkazovati ustrezno
visoko kredibilnost za nemoten dostop do potrebnih sredstev na finančnih trgih, kjer
se lahko financira pod ugodnimi pogoji.
Glede medsebojnega sodelovanja Vlade in Fiskalnega sveta so v Fiskalnem svetu
mnenja, da so predložene ocene Fiskalnega sveta v vladnih načrtih in zakonskih
aktih v veliki meri upoštevane ter da je moč ugotoviti dokajšnjo skladnost vladnih
aktov s fiskalnimi pravili, še vedno pa se pričakujejo strukturni ukrepi za reševanje
ključnih problemov v družbi.
***
Za poročevalko je bila določena predsednica komisije mag. Marija Lah.
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