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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

ZAVODIH 

- prva obravnava - EPA 1456 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-1711-0142 
Številka: 024-23/2003-2 
Ljubljana, 22.07.2004 

Vlada Republike Slovenije je na 84. redni seji dne 22.7.2004 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ZAVODIH, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 114. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala: 

dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
dr. Bojan Tičar, sekretar v Ministrstvu za notranje zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA O ZAVODIH 

1. UVOD 

) 
I. Ocena stanja 

S prehodom na nov ustavni in politični sistem je prišlo do ukinitve 
sistema svobodne menjave dela na področju družbenih 
dejavnosti, kot posledica tega pa tudi do ukinitve institucije 
samoupravnih interesnih skupnosti ter organizacij združenega 
dela, ki so opravljale dejavnosti posebnega družbenega pomena 
kot oblike izvajanja javnih služb na tem področju. Pristojnosti prvih 
so prešle na tedanje izvršilne organe Republiške skupščine in 
občinskih skupščin, medtem ko je na področju izvajanja javnih 
služb nastala velika statusna praznina, saj so imele vse 
organizacije na tem področju svoj temelj v Zakonu o združenem 
delu. To praznino je za tisti čas ustrezno zapolnil Zakon o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/91), ki je tedanje organizacije združenega 
dela, ki opravljajo dejavnosti posebnega družbenega pomena na 
področju družbenih dejavnosti, preoblikoval v prvo statusno obliko 
oseb javnega prava v novi ureditvi, to je v javni zavod. 

Kljub svojim pozitivnim učinkom pa je imel omenjeni zakon precej 
pomanjkljivosti, kar je razumljivo glede na čas njegovega nastanka 
in glede na takojšnjo potrebo po vsaj zasilni ureditvi tega področja. 

Prvo takšno vprašanje, ki ga zakon ni mogel povsem zadovoljivo 
rešiti, je vprašanje premoženja zavodov. 

Z ukinitvijo družbene lastnine je bilo namreč treba tudi na tem 
področju poiskati ustreznega lastnika, ki ga je zakon opredelil v 
državi oziroma lokalni skupnosti. Dotedanje premoženje teh 
organizacij, ki je bilo kot družbena lastnina v upravljanju njihovih 
delavcev, je tako v glavnem prešlo na državo oziroma lokalno 
skupnost, pri čemer pa zakon ni bil selektiven, ampak je ipso lege 
preoblikoval v javne zavode vse organizacije, ki so delovale na 
področju družbenih dejavnosti in ki so imele ob njegovi uveljavitvi 
status posebnega družbenega pomena, ne glede na pravo naravo 
njihovega dela. S tem je »nacionaliziral« premoženje številnih 
organizacij, ki so kljub svojemu statusu pridobivale celoten ali 
večino svojega dohodka na trgu. Tako so bili delavci v teh 
organizacijah postavljeni v depriviligirani položaj, saj kljub enakim 
pogojem za svoje delo, kot so jih imeli delavci v gospodarstvu, 
niso enakopravno z njimi sodelovali v postopku lastninjenja 
družbene lastnine. 

Zanimiva je ugotovitev, da še danes večina teh organizacij, ki so 
imele in še imajo pogoje za preoblikovanje v gospodarsko družbo, 
nadaljuje svoje delo kot javni zavod. Tako nastaja nenormalen 
položaj, saj se v statusni obliki zavoda izvajajo praktično vse 
dejavnosti, od gospodarskih dejavnosti do dejavnosti upravljanja 
državnih nepremičnin, ki bi morala potekati v statusni obliki javnih 
skladov. 
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Prenos celotnega premoženja javnih zavodov na državo oziroma 
lokalne skupnosti je povzročil nenormalno situacijo, ko imamo 
javne zavode, ki so samostojne pravne osebe, ki pa nimajo 
nikakršnega premoženja. Izjema od tega pravila so državne 
univerze in Slovenska akademija znanosti in umetnosti, ki imajo 
lastno premoženje na podlagi področne zakonodaje. Pravna 
narava tega premoženja pa ni nikjer krovno urejena. 

Tako imamo tukaj v slovenskem pravnem redu nedorečeno 
statusno področje, ki gotovo ne prispeva k pravni preglednosti in 
pravni varnosti. 

Pravno ustrezneje bi bilo, če bi javnim zavodom z odvzemom 
premoženja odvzeli tudi lastnost pravne osebnosti in bi na ta 
način dobili državne zavode, kot smo jih poznali v ureditvi iz 
petdesetih let prešnjega stoletja. To bi bil nedvomno precejšen 
korak nazaj, saj so v zadnjih štiridesetih letih zavodi imeli lastnost 
pravne osebe ter tudi gospodarili s svojim premoženjem v 
razmerah družbene lastnine na enak način kot delovne 
organizacije v gospodarstvu. Poleg tega centralno upravljanje s 
premoženjem zaradi svoje togosti ne omogoča racionalne porabe 
sredstev ter demotivira gospodarno ravnanje z njimi. 

Vendar je temeljni opredelilni element javnega zavoda (ne glede 
na status) javna služba. Javna služba pomeni zagotavljanje blaga 
(npr. zagotavljanje zdravil in ortopedskih pripomočkov, 
zagotavljanje akreditiranih šolskih učbenikov ipd.) in storitev 
(šolstvo, zdravstvo, kultura, socialne dejavnosti ipd.), ki se v 
okviru posebne javnopravne ureditve izvaja v javnem interesu in 
katere namen ni ustvarjanje dobička. Javni zavod je ustanovljen 
zato, da opravlja javno službo. 

Javno službo lahko opravljajo tudi drugi izvajalci ne glede na 
vrsto pravne subjektivitete, vendar morajo pridobiti po posebnem 
postopku in s posebno pogodbo koncesijo, dovoljenje ali licenco 
za takšno dejavnost'. Izključno javni zavodi pa so tista posebna 
statusna oblika2, ki jim je dana pravica in dolžnost izvajanja javne 
službe. Ta jim je dana neposredno z zakonom ali odlokom lokalne 
skupnosti, pri čemer je namen ustanovitve in delovanja javnih 
zavodov izvajanje javne službe. 

Zato je že uvodoma treba poudariti, da je cilj javnega zavoda z 
danimi, omejenimi sredstvi doseči maksimalne koristi in 
zadovoljstvo uporabnikov javne službe3. 

O pomenu predloga zakona za javne zavode kažejo podatki iz 
naslednje tabele: 

Tabela 1: Število javnih zavodov in število zaposlenih v javnih zavodih v letu 
20024: 

ŠIFRA PODSKUPINE NAZIV PODROČJA ŠTEVILO DELEŽ V ŠTEVILO DELEŽ V 
JAVNIH 'A ZAPOSLENIH °A 
ZAVODOV 

JAVNI ZAVODI - 
SKUPAJ 

1457 100,0 103.080 \ 100i 

3.1 IZOBRAŽEVANJE IN 
ŠPORT 

9321 
,J 

64,0 51.817 j 50.3 

3.2 ZDRAVSTVO 128 i 8.8 30.6851 29.8 
3.3. SOCIALNO VARSTVO 144 9.9. 9.333 i 9.1 

3.4 KULTURA I 156 10.7 6.471 i 6.3 
3.5 RAZISKOVANJE I 241 1.6 2.0591 2.0 
3.6-3.11 DRUGA PODROČJA 73 j 5,0 2.715 j 2.6 

Vir: Zver, Eva, Urad za makroekonomske raziskave in razvoj, Delovni zvezek, letnik XII, 3/03, Ljubljana 2003. 

' Zver, Eva (UMAR, 2003), Poslovanje in finančni viri javnih zavodov v 
letih 2001 in 2002, Delovni zvezek, letnik XII, št.3/2003, UMAR, Ljubljana, 
stran 9. 

2 Z ali brez pravne subjektivitete - velja tako de lege lata kot de lege 
ferenda, op. B.T. 

3 Zver, Eva (UMAR, 2003), ibidem, stran 9. 
' Zver, Eva (UMAR,2003), POSLOVANJE IN FINANČNI VIRI JAVNIH 

ZAVODOV V LETIH 2001-2002, DELOVNI ZVEZEK, letnik XII, št.3/2003, 
UMAR, LJUBLJANA (PO AJPES ■ IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 
DOLOČENIH UPORABNIKOV IN LASTNI PRERAČUNI UMAR NA OSNOVI 
PODATKOV AJPES). 
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Javni zavodi zajemajo velik segment zaposlenih v Sloveniji, in 
Slc®r okoli 15 %. Zato je še zlasti pomembno, da se to področje 
celovito in transparentno uredi, tudi v kontekstu povečanja 

ekonomske učinkovitosti. Finančni podatki o poslovanju javnih 
zavodov so razvidni iz naslednje tabele: 

Tabela 2S: Poslovanje javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb po 

I 
I 

Šifra 
pod- 

skupine 

Naziv 
podskupine 

proračunskih 
uporabnikov 

Št javnih 
zavodov 

Število 
zaposle 

-nih 
Indeks 

02/01 

Skupni neto 
poslovni izid 

v mio SIT 

Neto 
poslovni 

izid pri 
izvajanju 

Javne 
službe 

v mio SIT 

Neto poslovni 
izid ir tržne 
dejavnosti 
v mio SIT 

2001 2002 2002 2002 
Javni zavodi - vsi 1,457 103.080 102.2 5,114 223 -1,777 2,000 

3.1. Izobraževanje in 
šport 932 51,817 102.0 1,224 1,842 1,381 461 

3.2. Zdravstvo 128 30,685 101.2 2,179 3,225 1,153 2.072 
3.3. Socialno varstvo 144 9.333 104.9 628 617 512 105 
3.4. Kultura 156 6,471 103.2 511 -5,221J -4,633 -588 
3.5. Raziskovanje 24 2,059 100.3 332 -285 -159 -126 

3.6.-3.11 Druga področja^ 73 2,715 | 106.9 239 i 45 -31 77 
Vir podatkov: AJPES - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (po načelu nastanka poslovnega dogodka), 
preračuni UMAR. Opombe: 'V podatkih so zajeti vsi javni zavodi in drugi izvajalci javnih služb, ki so v računovodskih poročilih 
za leto 2002 navedli šifro podskupine proračunskega uporabnika iz Seznama neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračunov, ki je bil objavljen kot priloga Odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (Ur. I. RS, št. 97/01, št. 81/02). Po tem Seznamu so javni zavodi in drugi izvajalci javnih služb razvrščeni v skupino 
HI/1 ter po področjih javnih služb v 11 podskupin. 'Druga področja (3.6.-3.11.) so podskupine s področij kmetijstva in 
gozdarstva, okolja in prostora, gospodarskih dejavnosti, malega gospodarstva in turizma ter javnega reda in varnosti. 
Vključuje zelo visok presežek odhodkov nad prihodki v JZ s področja radijske in televizijske dejavnosti. 

Dejavnosti, ki jih opravljajo javni zavodi, lahko na splošno 
razvrstimo v tri skupine: (i) redna dejavnost javne službe; (ii) 
dejavnost javne službe, ki jo javni zavod prodaja na trgu; (iii) 
dejavnost, ki ne sodi v javno službo - tržna dejavnost. Ker javni 
zavodi del prihodkov pridobivajo tudi s tržno dejavnostjo, je bilo z 
zakonom o računovodstvu določeno, da morajo prihodke in 
odhodke ter poslovni izid izkazati ločeno - iz naslova opravljanja 
lavne službe in iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu - ter 
'udi skupno6. 

Pri izkazovanju prihodkov velja splošno načelo, da so prihodki 
za izvajanje javne službe vsi prihodki, ki jih javni zavod prejme 
*a opravljeno storitev javne službe, ne glede na to, ali gre za 
Prihodke iz javnih ali zasebnih virov. K prihodkom od prodaje 
blaga in storitev na trgu tako spadajo le tisti prihodki, ki jih javni 
zavod ustvari s prodajo tistega blaga in storitev, ki niso opredeljene 
kot javna služba. Take storitve so največkrat: gostinske storitve, 
Prodaja reklamnih izdelkov, promoviranje sponzorjev, trgovska 
dejavnost v lekarnah ipd. Tržna dejavnost javnih zavodov je torej 
opredeljena zelo ozko, zato je je relativno malo. 
pri delitvi odhodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost 
se v javnih zavodih najpogosteje uporabi razmerje, ki je bilo 
doseženo pri prihodkih, čeprav je to možnost, ki jo predpisi 
dopuščajo le v skrajni sili. Problem razmejevanja odhodkov je 

s Zver, Eva (UMAR, 2003), Ekonomsko ogledalo, št. 11/2003, UMAR, sir. 
18,19. 

' Zver, Eva (UMAR, 2003), Ekonomsko ogledalo, št. 11/2003, UMAR, str. 
18,19. 

namreč povezan s spremljanjem stroškov po stroškovnih mestih, 
mestih odgovornosti in kontih, kar v mnogih javnih zavodih še 
vedno ni urejeno. Vprašanje je, koliko stroškov v javnih zavodih 
dejansko nastaja pri izvajanju redne javne službe, ki se financira 
iz javnih virov, koliko pri opravljanju storitev javne službe za trg in 
koliko pri izvajanju lastnih tržnih dejavnosti. Ta problem postavi 
pod vprašaj tudi izkazani poslovni izid javnih zavodov, zlasti ko 
se ugotavlja ločeno za javno službo in tržno dejavnost. Na eni 
strani naj bi namreč javni zavodi kot neprofitne organizacije, v 
delu ko gre za dejavnost javne službe, poslovali s pozitivno ničlo, 
na drugi strani pa jim je dovoljeno, kar je sicer v protislovju z 
neprofitnim značajem javnega zavoda, pri tržni dejavnosti 
maksimirati dobiček (presežek prihodkov nad odhodki). Ker je v 
sedanji pravni ureditvi javnim zavodom omogočeno tudi, da 
presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti namenijo za 
povečanje sredstev za izplačilo dodatne delovne uspešnosti, 
lahko ohlapni računovodski predpisi vodijo v skušnjavo, da v 
javnih zavodih del stroškov, ki nastanejo pri tržni dejavnosti, 
prikažejo kot stroške javne službe. 

V tabeli 2 so prikazani neto poslovni izidi javnih zavodov, ki 
kažejo, kako na določenem področju poslujejo javni zavodi kot 
celota. Neto poslovni izid je razlika med vsoto presežkov prihodkov 
nad odhodki (vseh javnih zavodov, ki so poslovali pozitivno) in 
vsoto presežkov odhodkov nad prihodki (vseh javnih zavodov, 
ki so poslovali negativno). V letu 2002 je vsota presežkov 
prihodkov nad odhodki za vse javne zavode skupaj znašala 
8,315 mio SIT. Presežek prihodkov pri izvajanju javne službe je 
bil največji v zdravstvu (2,478 mio SIT; od tega 1,115 mio SIT 
bolnišnice), relativno visok pa je bil tudi na področju izobraževanja 
in športa (1,850 mio SIT; visokošolski zavodi 751 mio SIT). Tudi 
pri tržni dejavnosti je bil presežek prihodkov najvišji v zdravstvu 
(2,157 mio SIT; v lekarnah 1,654 mio SIT). Vsota presežkov 
odhodkov nad prihodki za vse javne zavode skupaj je znašala 
8,092 mio SIT. Večina presežka odhodkov je nastala pri izvajanju 
javne službe, in sicer na področju kulture kar 5,042 mio SIT, 
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vendar v glavnem v radijski in TV dejavnosti. Relativno visok 
presežek odhodkov pri izvajanju javne službe so imeli še javni 
zavodi na področju zdravstva (1,325 mio SIT), in sicer največ 
bolnišnice - 667 mio SIT (tako kot pri presežku prihodkov) ter 
zdravstveni domovi 433 mio SIT. Bistveno nižji je bil presežek 
odhodkov za izvajanje javne službe v javnih zavodih na področju 
izobraževanja (468 mio SIT), največ so ga prikazale osnovne 
šole (159 mio SIT). 

Rezultati poslovanja kažejo, da je bilo v letih 2001 in 2002 pri 
izvajanju javne službe največ presežkov prihodkov nad odhodki 
in tudi največ presežkov odhodkov nad prihodki izkazanih v javnih 
zavodih na področju zdravstva. Ker naj bi bil poslovni izid javnega 
zavoda, v delu ko gre za dejavnost javne službe, pozitiven, vendar 
blizu nič, visoka odstopanja bodisi v pozitivno ali negativno smer 
opozarjajo na probleme v sistemu financiranja. 

Sedanji sistem financiranja javnih zavodov ni usmerjen k 
spodbujanju učinkovitega in racionalnega izvajanja javnih služb, 
kar skupaj s centralizacijo odločanja o vseh pomembnejših 
vprašanjih, ki se tičejo javnih zavodov, ovira pomembnejši 
napredek na tem področju. Financiranje javnih zavodov je zato 
drugo ključno vprašanje, ki ga mora novi zakon urediti na povsem 
drugačnih temeljih. 

Nedorečenost sedanje ureditve je tudi skupno urejanje javnih in 
t.i. drugih zavodov. To so predvsem zasebni zavodi in zavodi s 
pravico javnosti, ki niso ne javni, ne zasebni. Zavodi s pravico 
javnosti so vmesni statusni produkt, ki primerjalno pravno ni nikjer 
prisoten. Zasebni zavodi pa so dopustni v marsikateri pravni 
ureditvi, čeprav v glavnem niso posebej regulirani s specialnim 
zakonom. 

Zasebni zavodi so osebe zasebnega prava in so kot takšne 
mnogo bližje gospodarskim družbam kot javnim zavodom, ki so 
osebe javnega prava. Pri tem se postavlja vprašanje, ali imajo 
zasebni zavodi kot statusna oblika zasebnega prava sploh svoj 
smisel? 

Praksa je sicer pokazala, da so v desetletnem obstoju opravičili 
svoj obstoj, saj so omogočili razvoj posameznih dejavnosti tudi 
na področjih t.i. družbenih dejavnosti, ko bi se težko razvile v 
statusnih razmerah gospodarskih družb. Glede na to je smotrno 
dograditi tudi statusno obliko zasebnega zavoda. S tem bomo 
dobili ustrezno pravno podlago za dve čisti statusni obliki, in sicer 
prvo zasebnega in drugo javnega prava. 

II. Razlogi za izdajo zakona 

Že iz ocene stanja je mogoče razbrati razloge za izdajo zakona. 
Prvi razlog je ustvariti pravno podlago za statusno preoblikovanje 
vseh zavodov, pri čemer bi obstoječi zavodi dobili primerenjši 
pravni okvir za svoje delovanje. V procesu preoblikovanja bo 
možno rešiti tudi problem preoblikovanja javnih in drugih 
zavodov, ki glede na naravo svojega dela ne izpolnjujejo 
pogojev za to statusno obliko. 

Predlagani zakon vzpostavlja načelo dihotomije statusnih 
oblik, tako kot je to urejeno v drugih pravnih ureditvah. Javni 
zavod ureja kot temeljno obliko izvajanja javne službe na področju 
t.i. družbenih dejavnosti, dopušča pa tudi, da isto dejavnost opravlja 
zasebni zavod, kot sorodna statusna oblika. Vmesnih statusnih 
oblik zakon ne pozna. S tem se vzpostavlja preglednost 
statusnopravnih oblik, ki je pravno sistemsko in primerjalnopravno 
utemeljena. Uporabnik javne službe bo vedno vedel, ali mu jih 
zagotavlja javni zavod ali drugi subjekt. 

Drugi razlog je premoženjsko preoblikovanje javnih zavodov in 
opredelitev premoženja zasebnih zavodov. Sedanji koncept 

neposredne državne lastnine ob samostojni pravni osebnosti javnih 
zavodov ne omogoča učinkovitega decentraliziranega upravljanja 
s premoženjem. Prehod državne lastnine v last javnih zavodov 
zasleduje ravno ta cilj, to je povečanje racionalnosti in učinkovitosti 
pri uporabi sredstev, potrebnih za izvajanje javne službe. Pri 
prehodu tega premoženja ne gre za privatizacijo, saj premoženje 
zavoda ne postane privatna, temveč ostane javna lastnina, pri 
čemer je pri tem konceptu bolje opredeljena odgovornost za 
upravljanje s premoženjem, kot je to pri konceptu neposredne 
državne lastnine. S tem se povečuje tudi poslovodna avtonomija 
direktorja oziroma uprave javnega zavoda, saj lahko razpolaga s 
premoženjem do vrednosti 10 milijonov tolarjev brez posebnega 
soglasja ustanovitelja. 

Eden najbolj pomembnih razlogov za sprejem novega zakona na 
tem področju je pomanjkljiva in neustrezna ureditev financiranja 
javnih zavodov. Kot prvo se je na tem področju pojavilo novo 
normativno okolje, in sicer sta to že sprejeta Zakon o javnih 
financah in Zakon o računovodstvu, ki zahtevata uskladitev tega 
področja s svojimi določbami. 

Poleg tega je treba princip financiranja tega področja prilagoditi 
strateški opredelitvi izvajanja funkcij države preko javnih zavodov 
s poudarkom na učinkovitosti izvajanja javnih služb preko merjenja 
rezultatov njihovega dela in njihovega financiranja v odvisnosti od 
uspešnosti izvajanja javnih funkcij. 

V tem okviru je treba urediti predvsem obveznost zagotavljanja 
sredstev za delo s strani ustanoviteljev, vire in načine financiranja 
javnega in zasebnega zavoda, postopke za določitev obsega 
sredstev za izvajanje javne službe, postopke za oblikovanje cen 
njihove javne službe, odgovornost za obveznosti zavoda, uporabo 
presežkov prihodkov nad odhodki in vprašanje zadolževanja. Iz 
tega lahko ugotovimo, da je treba dograditi koncept financiranja 
javnih služb, katerega glavni cilj je povečati racionalnost in 
učinkovitost teh dejavnosti z vzpostavitvijo neposrednega 
razmerja med njihovimi rezultati in njihovim plačilom. 

Nadaljnji razlog za sprejem novega zakona je v oblikovanju 
samostojne statusne oblike osebe javnega prava, ki se ne prekriva 
s statusno obliko osebe zasebnega prava. V tem delu pomeni 
predlagani zakon enega temeljev institucionalne izgradnje javnega 
sektorja in je kot tak ena ključnih točk preoblikovanja naše javne 
uprave, katerega namen je dvig njene učinkovitosti in prilagajanje 
EU. Glede na to je dobil svoje mesto tudi v Državnem programu 
za sprejem zakonodaje v procesu vključevanja v EU in ga lahko 
štejemo tudi za »evropski« zakon. Pri tem predlagani zakon sledi 
enotnemu konceptu oseb javnega prava, ki so se že izoblikovale, 
kot so javni skladi in javne agencije. Poleg tega sledi skupnim 
izhodiščem njihovega urejanja npr. glede ustanavljanja, položaja 
ustanoviteljev, lastninskega položaja, načina financiranja, načina 
upravljanja idr. Predlagani zakon je eden od bistvenih predpisov 
institucionalne ureditve javne uprave, katerega sestavljajo še 
predpisi o vladi, ministrstvih, javnih skladih, javnih agencijah in 
javnih podjetjih. 

Poleg teh ključnih razlogov so še številne izboljšave v predlaganem 
zakonu, ki jih ravno tako lahko štejemo med razloge za izdajo 
tega zakona. Te se nanašajo predvsem na bolj jasne opredelitve 
položaja zavodov in njihovih ustanoviteljev, na njihovo registracijo, 
na način njihovega upravljanja in odločanja, na položaj 
poslovodnega organa, na razmerja med javnimi zavodi in njihovi 
strankami, na načine komuniciranja med zavodi in njihovimi 
ustanovitelji, na povezovanje v skupnosti zavodov, na prostovoljno 
povezovanje v zbornico javnega sektorja, na nadzor nad delom 
zavodov ter na načine prenehanja in preoblikovanja javnega 
zavoda in zasebnega zavoda. 
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Cilji in namen zakona 

Temeljni namen zakona je urediti javni zavod in zasebni zavod 
° 'ransparentni in pravnosistemsko urejeni statusni obliki ter 0 praviti nedorečenosti sedanje ureditve. Javni zavod, kot oseba 

lavnega prava, je primarna oblika, zasebni zavod pa dopolnitev in 
lema. Le-ta je urejena za opravljanje taksativno neštetih 
ejavnosti, ko je pravno smiselno in ekonomsko učinkoviteje 
°pustiti izvajanje določenih storitev zasebnemu subjektu. 

Ustrezna statusna struktura javnega sektorja je temeljni pogoj za 
adaljnje preoblikovanje slovenske javne uprave, pri katerem se 
odo šele sedaj zares postavila vprašanja prenosa funkcij državne 

uprave na druge osebe javnega ali zasebnega prava ter 
Prasanja ukinjanja javnopravnih režimov na posameznih 
javnostih in njihovega prenosa v zasebno sfero. 

Znotraj tega temeljnega namena ima zakon več ciljev, ki so v 
9 avnem že razvidni iz razlogov za izdajo zakona. 

Prvi 'akšen cilj je vzpostaviti čisto obliko osebe javnega prava, ki se ne bo prepletala s statusno obliko osebe zasebnega prava. Pri 
trpita obe statusni obliki, saj npr. ni mogoče enako urediti 

stanoviteijskih pravic za javne in zasebne zavode, 
anoviteljske pravice pri javnih zavodih so javnopravne narave, 

edtem ko so ustanoviteljske pravice pri zasebnih zavodih 
asebnopravne narave. Pri ustanoviteljskih pravicah na 

fasebnem zavodu se pojavljajo povsem drugačna vprašanja, 
°' je npr. vprašanje, ali gre pri njih za premoženjske pravice, ki 

So Prenosljive, podedljive ipd. Že samo ta podrobnost kaže na 
Problematičnost skupnega urejanja statusnih oblik javnega in 
asebnega prava, kar bo v okviru tega cilja razrešil predlagani 

Zakon. 

predlagani zakon je statusni zakon, vendar je njegov namen tudi 
r°vna določitev javne službe. Pri tem je pomembna novost, ki jo 

Predstavlja razlikovanje zagotavljanja blaga in storitev javne službe 
in drugih dopolnilnih (tržnih) dejavnosti. 

^zakonu opredeljena dejavnost je lahko pridobitna (šolstvo, 
aravstvo, kultura, šport, znanost, socialno varstvo, varstvo otrok 

'Pd.) in tržna, saj je tudi na področju teh dejavnosti možno in 
Zaželjeno ustvarjati dobiček. Pri javni službi pa gre za to, da se 
ppravlja ne z namenom pridobivanja dobička, temveč v javnem 
'peresu v posebni statusnopravni obliki javnega zavoda. Javna 
s|užba je po definiciji novega zakona specifična dejavnost, ki se 
v okviru posebne javnopravne ureditve izvaja v javnem interesu 
na področjih vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, 
zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega 
varstva, socialnega zavarovanja in drugih podobnih dejavnosti, 
ln katere namen ni ustvarjanje dobička. 

Specifična ureditev javne službe za posamezna področja je naloga 
Področne zakonodaje, ki lahko za svoje potrebe posamezna 
vprašanja javnih zavodov na svojem področju rešuje tudi drugače, 
^'ede tega vprašanja je predlagani zakon povsem odprt in je v 
razmerju do že sprejetih področnih zakonov v položaju splošnega 
2akona, tako da ne posega v njihove posebne rešitve. 

Nadaljnji cilj zakona je utrditi zavod kot pravno osebo. Po sedanji 
ureditvi je zavod pravna oseba brez premoženja, kar je z vidika 
t0orije pravnih oseb nesistemsko. V novem zakonu zavod 
Pndobiva s subjektiviteto tudi premoženje, potrebno za izvajanje 

javne službe (ali za dejavnost zasebnega zavoda). Če javni zavod 
od ustanovitelja ne pridobi premoženja, lahko opravlja dejavnost 
kot javni zavod brez pravne subjektivitete. Zanj v tem primeru 
veljajo pravila državne uprave in postane npr. organ v sestavi7. 

Lastnina zavodov ustrezno rešuje to vprašanje in vrača 
ravnovesje v lastninska razmerja na tem področju. 

Na področju upravljanja zavodov je cilj zakona opredeliti naloge 
nadzornega organa (nadzorni svet) in organa operativnega 
upravljanja (direktor oziroma uprava) ter njuno medsebojno 
razmerje. Poleg tega opredeljuje še strokovni svet in uporabniški 
svet, ki pa ju glede na različnost zavodov pušča precej odprto. 
Upoštevajoč potrebe javne službe ali interesa ustanovitelja, se 
bosta ta dva organa lahko oblikovala od primera do primera. 

Zakon ureja tudi odnose z uporabniki. Tako uresničuje moderno 
načelo odprtosti uprave na tem področju. Načelo odprtosti uprave 
je eno temeljnih načel evropske ureditve, ki ga ureja Pogodba o 
EU v drugem odstavku svojega 1. člena in kot tako močno vpliva 
na ureditve javne uprave v državah članicah. Predlagani zakon 
temu načelu dosledno sledi, pri čemer ne ureja samo odnose 
med javnimi zavodi in njihovimi uporabniki, ampak slednje vključuje 
tudi v samo upravljanje javnih zavodov. 

Cilj predlaganega zakona je tudi urediti pregledno financiranje 
javnih zavodov glede na to, da se lahko javni zavodi financirajo iz 
javnih virov, iz nejavnih virov in iz plačila za svoje storitve in blago 
na trgu. Sedanji položaj javnih zavodov, ki ob proračunskem 
financiranju prodajajo svoje storitve še na trgu, postavlja druge 
ponudnike istih storitev v neenakopraven položaj pri nastopanju 
na trgu. Takšen položaj predstavlja kršitev ene temeljnih politik 
EU, to je varstva svobodne konkurence, ki vključuje tudi 
enakopravnost nastopanja na trgu, neposredno pa pomeni kršitev 
86. in 87. člena Pogodbe o Evropski skupnosti (PES). 

To tržno nepravilnost novi zakon odpravlja z ureditvijo javne službe 
in dopolnilnih dejavnosti ter vzpostavitvijo metodologije za obračun 
vseh stroškov, ko se javna sredstva uporabljajo za izvajanje 
nejavno financiranih dejavnosti. Z zniževanjem javnega 
financiranja za del stroškov iz sredstev, pridobljenih na trgu, zakon 
uravnava tržni položaj javnih zavodov na način, ki v veliki meri ne 
predstavlja več tržne anomalije (in posredno kršitev 87. člena 
Pogodbe o Evropski skupnosti). 

Poleg tega je namen zakona na tem področju utrediti tudi cene 
javne službe, uporabo presežka, zadolževanje in računovodstvo 
javnih zavodov. 

Sedanji Zakon o zavodih je ob svoji uveljavitvi določil šestmesečni 
rok, v katerem so se lahko javni zavodi, ki niso izvajali javne 
službe, preoblikovali v gospodarske družbe. Te možnosti večina 
ni izkoristila, tako da imamo še sedaj veliko javnih zavodov, ki ne 
izvajajo javne službe in izpolnjujejo vse pogoje za preoblikovanje 
v gospodarsko družbo. Glede na to je tudi eden od ciljev 
predlaganega zakona določiti nove pravne okvire za 
preoblikovanje javnih in drugih zavodov v druge pravne osebe, ki 
glede na naravo svoje dejavnosti niso zavodi. 

7 Rešitev je podobna, kol jo poznajo tudi v drugih državah (na primer v 
Avstriji, Nemčiji, Švici ipd., op. B.T.). 
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IV. Poglavitne rešitve 

Predlagani zakon v svoji splošni določbi najprej opredeljuje javni 
zavod kot statusno obliko osebe javnega prava in zasebni zavod 
kot posebno obliko zasebnega prava. Javni zavod je tista oseba 
javnega prava, ki izvaja javno službo na področju t.i. družbenih 
dejavnosti, kar pomeni, da je uporaba statusne oblike vezana na 
dejavnost, ki jo opravlja. Posamezno dejavnost kot javno službo, 
ki pomeni poseben pravni režim, določajo področni zakoni. 

Zasebni zavod je dopusten, če je ustanovljen za izvajanje 
taksativno naštetih t.i. družbenih dejavnosti. Registrsko sodišče 
bo pri registraciji teh subjektov po uradni dolžnosti pazilo, da se 
ne bodo ustanavljali za druge dejavnosti. V načelu velja pravilo, 
da naj se dejavnosti, ki se lahko financirajo tržno, tudi opravljao v 
za to primernih oblikah (na primer gospodarskih družbah). Zasebni 
zavod pa je oblika, katere prvi namen ni ustvarjanje dobička. 

V naslednjem delu ureja zakon svoje razmerje do področnih 
zakonov. Dejstvo je, da je v desetletnem obdobju mnogo področnih 
zakonov uredilo zavode na svojem področju za svoje lastne 
potrebe. Ti zakoni so v razmerju do predlaganega zakona v 
položaju specialnih zakonov, tako da predlagani zakon v njihovo 
ureditev ne posega, ampak jo samo dopolnjuje z enotnim izhodišči. 
Zakon o zavodih je praviloma lex generalis. 

Naslednje poglavje ureja ustanovitev javnega in zasebnega 
zavoda. Tako najprej opredeljuje ustanovitelje javnega zavoda, ki 
so lahko Republika Slovenija, lokalna skupnost ali samoupravna 
narodnostna skupnost. V imenu Republike Slovenije izvaja 
ustanoviteljske pravice Vlada Republike Slovenije, v imenu lokalne 
skupnosti njen svet ali drug organ, v imenu narodnostne skupnosti 
pa njen reprezentativni organ. 

Vlada lahko pooblasti za izvajanje ustanoviteljskih pravic 
posameznega ministra. Ustanovitelji zasebnega zavoda so lahko 
pravne osebe zasebnega prava in/ali fizične osebe (brez posebnih 
omejitev, lahko tudi tujci ipd.). Osebe javnega prava lahko 
soustanovijo zasebni zavod, vendar za to potrebujejo soglasje 
svojega ustanovitelja. 

Kadar več ustanoviteljev ustanovi skupni zavod, izvajajo 
ustanoviteljske pravice preko sveta ustanoviteljev. Svet 
ustanoviteljev je njihov skupni organ, v katerega imenujejo svoje 
predstavnike. Vsak od ustanoviteljev ima v svetu ustanoviteljev 
en glas, če akt o ustanovitvi ne določi drugače. Zakon postavlja 
dispozitivno pravilo in dopušča, da se ustanovitelji tudi drugače 
dogovorijo. Vsekakor pa pravilo glasovanja v svetu ustanoviteljev, 
vezano na višino (so) financiranja, teritorjalno načelo ali načelo 
števila prebivalcev v lokalnih skupnostih (ko več občin ustanovi 
zavod) v praksi še ni zaživelo in verjetno ne more zaživeti. Zato 
je v tej določbi zakon pragmatičen in z dispozitivno normo prepušča 
soustanoviteljem, da njihov dogovor zaživi in deluje. 

Zavod se ustanovi z ustanovitvenim aktom, ki ga sprejme 
ustanovitelj. S tem aktom se uredijo vsa razmerja med 
ustanoviteljem in zavodom.Če je ustanoviteljev več, ga morajo 
sprejeti vsi v enakem besedilu. Po predlogu zakona imajo 
ustanovitelji dve temeljni pristojnosti, ki naj bi zagotovili njihov 
vpliv na delovanje javnega zavoda. Prva se nanaša na njegove 
organe, in sicer tako, da ustanovitelj imenuje in razrešuje člane 
nadzornega sveta. Druga pristojnost se nanaša na splošne akte 
javnega zavoda, tako da ustanovitelj potrjuje letno poročilo, letni 
finančni načrt dela in dolgoročno strategijo zavoda. 

Ustanovitelj tako javnega kot zasebnega zavoda ima dolžnost 
trajnega financiranja zavoda, za kar se obveže v ustanovitvenem 
aktu. Ustanovitelj javnega zavoda praviloma financira zavod na 

podlagi letnih pogodb o financiranju, če ni z zakonom ali drugi"1 

predpisom določeno drugače. 

Ustanovitelj tudi zagotovi premoženje zavoda, potrebno za 
izvajanje javne službe javnega zavoda oziroma za opravljanje 
dejavnosti zasebnega zavoda. Premoženje predstavljajo 
nepremičnine, premičnine in finančna sredstva, ki preidejo v last 
zavoda. 

Javni zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojini 
premoženjem. Ustanovitelj za njegove obveznosti odgovarja, 
razen če to ni izvzeto v ustanovitvenem aktu. Zasebni zavod 
odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, 
prav tako pa subsidiarno tudi njegov ustanovitelj. 

Zavod se vpiše v sodni register in z vpisom postane pravna 
oseba. Enako tudi z izbrisom iz registra preneha obstajati kot 
pravna oseba. S tem se pravno sistemsko ureja zavode kot 
druge pravne osebe. Razrešuje pa se tudi nekatera praktična 
vprašanja dosedanje ureditve. 

V poglavju o dejavnosti javnega zavoda najprej opredeljuje njegovo 
temeljno dejavnost, ki je zagotavljanje blaga in storitev javne službe- 
Javno službo določa zakon ali predpis lokalne skupnosti. 

Zakon dopušča, da javni zavod v omejenem obsegu prodaja 
svoje storitve in blago tudi na trgu, pri čemer to ne sme iti na 
račun temeljne dejavnosti. To je t.i. dopolnilna dejavnost. Obseg 
dopolnilne dejavnosti se določi z letnim načrtom dela. Koneksnost 
te dajavnosti je nujna. Zavod jo lahko praviloma izvaja kot 
presežno dejavnost javne službe. Vsekakor pa zavod ne sme 
opravljati čiste tržne dejavnosti, ki ni povezana z javno službo ali 
t.i. družbeno dejavnostjo, kot svojo glavno dejavnost. 

Zakon ureja tudi koncesijo na področju t.i. družbenih dejavnosti. S 
pogodbo o koncesiji se uredijo razmerja v zvezi z opravljanjem 
javne službe med koncedentom in koncesionarjem ter določijo 
pogoji, pod katerimi mora koncesionar opravljati javno službo, v 

skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo javno službo. 

Koncesija za opravljanje javne službe se lahko da tudi pravni alj 
fizični osebi, ki ni javni zavod. Koncesija se določi z zakonom a'1 
odlokom občine ali mesta ali z odločbo pristojnega organa v skladu 
z zakonom oziroma odlokom (akt o koncesiji). Organ, ki daje 
koncesijo (koncedent), oseba, ki se ji daje koncesija 
(koncesionar), skleneta pogodbo o koncesiji. Koncedent lahko 
da koncesionarju v uporabo za opravljanje javne službe potrebne 
prostore in opremo. Zakon s to ureditvijo regulira pravno praznino, 
ki bi lahko nastala z derogacijo zakona o zavodih, če koncesija 
ne bi bila urejena. 

Četrto poglavje ureja upravljanje javnega in zasebnega zavoda- 
Zaradi sistemske uskladitve zakona tudi s predpisi s področja 
gospodarstva, najvišji organ ni več svet zavoda, ampak nadzorni 
svet. Poleg nadzornega sveta ima zavod še direktorja ali upravo, 
fakultativno pa tudi strokovni svet in uporabniški svet. 

Nadzorni svet je sestavljen iz članov, ki jih imenuje ustanovitelj, in 

članov, ki jih izvolijo zaposleni v javnem zavodu (do najmanj ene 
tretjine). Nadzorni svet je pristojen za določanje strategije javnega 
zavoda, za imenovanja in razrešitve direktorja, odločanje o 
pritožbah v posamičnih zadevah ter za druge zadeve, ki jih določa 
posamezen zakon ali ustanovitveni akt. Za izvajanje svojih 
pristojnosti ima neomejen vpogled v dokumentacijo zavoda (razen 
podatkov, ki sodijo v kategorijo varstva osebnih podatkov), poleg 
tega pa lahko zahteva tudi direktorjevo poročilo o izvajanju nalog 
iz njegove pristojnosti. 
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fugi organ upravljanja javnega zavoda je uprava ali direktor, 
'rektorja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega natečaja in 

'zvedenega izbirnega postopka. V javnih zavodih se direktor izbere 
P° postopku predpisa, ki ureja položaj javnih uslužbencev, pri 
zasebnih pa po postopku v skladu s predpisi o delovnih razmerjih 
ln v skladu z aktom o ustanovitvi, ki to lahko določa. 

' so nekateri zavodi zelo velike organizacije in kot take zelo 
zahtevne za upravljanje, odpira zakon možnost, da imajo takšni 
zavodi namesto direktorja največ petčlansko upravo. O tem odloča 
ustanovitelj v ustanovitvenem aktu, pri čemer vse določbe, ki se 
nanašajo na direktorja, veljajo tudi za predsednika in člane uprave. 

e*-članska uprava je obvezna, če je v zavodu 500 ali več 
Uposlenih. 

predlagani zakon ohranja strokovni svet kot strokovni organ 
lenega zavoda, vendar samo fakultativno, saj ni primeren za 

vrste zavodov. Njegove naloge so usmerjene predvsem v 
''kovanje strokovnih podlag za strateške in razvojne programe 

v Vn®9a zavoda. Strokovni svet poleg strokovnjakov, zaposlenih 
Javnem zavodu sestavljajo še drugi strokovnjaki, ki niso 

aP°sleni v javnem zavodu. Glede na različnost dejavnosti, ki jih 
Pravljajo javni zavodi, prepušča podrobnejšo opredelitev nalog 
r°kovnega sveta ustanovitvenemu aktu in statutu javnega 

zavoda. 

predlagani zakon ureja tudi uporabniški svet kot fakultativni or- 
9an- Uporabniški svet sestavljajo uporabniki dejavnosti javnega 
avoda. Način njihove izbire in imenovanja se določi z 
stanovitvenim aktom javnega zavoda ali z zakonom. Uporabniški 
vet obravnava vprašanja izvajanja javne službe javnega zavoda, 

P°niembna za uporabnike, predlaga izboljšave za delo javnega 
av°da, daje nadzornemu svetu in direktorju mnenja in predloge 

8 ®đe organizacije dela in možnosti za razvoj dejavnosti javne 
u*be ter opravlja druge z zakonom, ustanovitvenim aktom, 
atutom ali drugimi splošnimi akti javnega zavoda določene naloge. 
Porabniški svet konec poslovnega leta sprejme svoje mnenje. 
°sreduje ga direktorju in nadzornemu svetu. Direktor in nadzorni 
Vet rti o rata mnenje uporabniškega sveta obravnavati v roku 

®ne9a meseca in nanj pisno odgovoriti. S tem je zagotovljena 
nost v zavodih, kjer je to pomembno. 

P®'0 poglavje vsebuje določbe o organizaciji javnega zavoda. 
0,ranjo organizacijo javnih zavodov povsem prepušča njihovim 
stanovitvenim aktom in (fakultativnim) statutom, s čimer 

*a9otavlja njihovo organizacijsko prilagodljivost glede na njihovo 
6iavnost in spremembe v okolju. Pri tem daje možnost zavodom, 
® oblikujejo področne ali območne organizacijske enote, katerim a"ko dajo določena pooblastila v pravnem prometu. 

P°'69 tega ureja tudi povezovanje zavodov v skupnosti zavodov, 
'opravljajo skupne zadeve za zavode, ki se povezujejo v 

skupnost zavodov. Javni in zasebni zavodi se lahko s soglasjem 
^stanovitelja povezujejo v skupnosti zavodov za opravljanje 
repnih zadev. Zadeve, ki jih opravlja skupnost zavodov, organi 
ln organizacija skupnosti se določijo s societetno pogodbo o 
pS,anovitvi in delu skupnosti. Skupnost zavodov ni pravna oseba, 

ravice in obveznosti zavodov, ki se povezujejo v skupnost 
zavodov, se uredijo v skladu s predpisi s področja obligacijskih 
razitierij, ki veljajo za societetno pogodbo. 

®ubjektiviteta skupnosti zavodov kot osebe javnega prava ni 
j^iselna, saj ne opravlja niti javne službe, niti ni javno financirana. 
Kot zasebni subjekt pa skupnost tudi ne more delovati, saj se 
Vanio povezujejo javni subjekti. Zato je najprimernejša oblika 
s°cieta, ki v polni meri izpoljnjuje namen, zaradi katere se zavodi 
Povezujejo. 

Predlagani zakon na novo ureja tudi zbornico javnega sektorja. 
To je prostovoljna zbornica, v katero se včlanjujejo javni zavodi in 
druge pravne ter fizične osebe, ki izvajajo javne službe (na podlagi 
koncesije, licence, dovoljenja ipd.). Ustanovitelj zbornice je 
Republika Slovenija. Zbornica javnega sektorja se ustanovi s 
podzakonskim aktom, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije v 
roku enega leta po uveljavitvi zakona. Zakon ureja minimalne 
statusne elemente za zbornico, da se lahko ustanovi. Zbornica je 
pravna oseba. Kot pravna oseba je lahko lastnica premičnih in 
nepremičnih stvari, lahko pridobiva pravice in prevzema 
obveznosti, lahko ustanavlja pravne osebe oziroma se vanje 
vključuje. Članstvo v njej je prostovoljno. 

Cilji, zaradi katerih se ustanovi in deluje zbornica, so: varovanje in 
zastopanje interesov članov zbornice; svetovanje pravnim 
osebam javnega prava, ki opravljajo javno službo; pospeševanje 
gospodarnega, učinkovitega in uporabnikom prijaznega dela 
subjektov javnega sektorja. 

Povsem nova je ureditev odnosov z uporabniki, ki jo vsebuje 
šesto poglavje predlaganega zakona. Ta ureditev pomeni 
implementacijo enega od evropskih standardov za delovanje javne 
uprave, in sicer je to načelo odprtosti javne uprave. V tem okviru 
najprej ureja javnost dela javnega zavoda, ki opredeljuje predvsem 
način komunicirnaja med javnim zavodom in uporabniki ter 
posebne načine njihovega obveščanja. V nadaljevanju določa 
prilagoditev delovnega časa javnih zavodov potrebam 
uporabnikov, načine zbiranja povratnih informacij o njihovem delu 
ter poti za pritožbe in pripombe uporabnikov. 

Nova je tudi ureditev programa dela in načina poročanja zavoda. 
Tako mora imeti vsak zavod letni program dela, v katerem se 
določijo cilji in naloge v posameznem letu. Program dela mora biti 
finančno ovrednoten, pri čemer mora biti posebej razviden tisti 
del programa, ki ga neposredno financira ustanovitelj. Kar zadeva 
obveznost poročanja zavoda, pa predlagani zakon odkazuje na 
uporabo določb Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/ 
99). 

V poglavju o financiranju zavodov zakon najprej ureja vire 
njihovega financiranja. Zakon loči vire javnega zavoda in 
zasebnega. Javni zavod ima naslednje vire financiranja: javne 
vire, namenjene za financiranje javne službe, ki jih predstavljajo 
sredstva javnih financ; nejavne vire, namenjene za financiranje 
javne službe, ki jih predstavljajo v glavnem zasebna sredstva (na 
primer doplačila pri storitvah vrtcev, domov za upokojence, pa 
tudi izredni študij na fakultetah ipd.); prihodke iz dopolnilne 
dejavnosti (tržne dejavnosti); prihodke od upravljanja s 
premoženjem; donacije; volila in sponzorstva pravnih in fizičnih 
oseb ter podobne vire. Zasebni zavod ima zasebne vire 
financiranja in vire, pridobljene na podlagi sklenjenih koncesijskih 
pogodb. 

Javni zavodi lahko v omejenem obsegu ponujajo svoje storitve 
tudi na trgu. če pri tem uporabljajo sredstva, namenjena za 
izvajanje programa javne službe, morajo stroške te uporabe 
obračunati in to vrednost nameniti v financiranje progama javne 
službe. Dejansko se to izvede na način, da ustanovitelj v tekočem 
letu zniža svoje finančne (proračunske) obveznosti do javnega 
zavoda za del stroškov, ki se letno pokrijejo iz tržnih prihodkov 
zavoda. 

Vrednosti dejavnosti javnih zavodov so določene s ceno storitev. 
Ta zajema tako ceno javno financiranega izvajanja javne službe 
kot tudi ceno nejavno financiranega zagotavljanja blaga in storitev 
javne službe. 
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Zadolževanje javnih zavodov je omejeno. Javni zavodi se smejo 
zadolžiti samo v primeru, če je to določeno v njihovem finančnem 
načrtu in če so izpolnjeni pogoji iz predpisov o javnih financah. 

Financiranje zavodov mora delovati stimulativno v smeri njihovega 
boljšega in bolj racionalnega dela. Na tem izhodišču zakon 
dovoljuje uporabo presežka prihodkov nad odhodki za razvoj in 
opravljanje dejavnosti zavoda, kakor tudi za nagrajevanje delovne 
uspešnosti zaposlenih v javnih zavodih v skladu s predpisi, ki 
urejajo plače v javnem sektorju. Pogoj za to je, da je presežek 
nastal iz prihodka nejavnega financiranja javne službe ali dopolnile 
dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu. Zakon je v tem delu 
usklajen s predpisi o sistemu plač v javnem sektorju. 

Deveto poglavje ureja splošne akte javnega zavoda. Najbolj 
pomembna akta sta (fakultativni) statut in splošni pogoji poslovanja. 
Statut, ki sicer ni obvezen, podrobneje ureja organizacijo, 
delovanje in upravljanje javnega zavoda, splošni pogoji poslovanja 
pa način uresničevanja pravic uporabnikov ter druga razmerja 
med javnim zavodom in uporabniki. 

Nadzor na delom zavodov je predmet naslednjega poglavja 
predlaganega zakona. Pri tem sistematično ureja štiri vrste 
nadzora nad zavodi, in sicer nadzor nad zakonitostjo njihovega 
dela, nadzor nad izvrševanjem predpisov oziroma inšpekcijski 
nadzor, nadzor nad strokovnostjo dela ter finančni nadzor. Prvi 
nadzor izvaja ustanovitelj, drugi pristojne inšpekcijske službe, 
tretji pristojno ministrstvo oziroma organ lokalne skupnosti in četrti 
računsko sodišče in ministrstvo, pristojno za finance. 

Predzadnje poglavje ureja prenehanje obstoja javnega in 
zasebnega zavoda. Zavod preneha obstajati zaradi ničnosti vpisa 
v sodni register, na podlagi odločitve ustanovitelja, s 
preoblikovanjem v drugo pravno osebo, s pripojitvijo ali razdelitvijo, 
s stečajem, če ustanovitelj ne prevzame obveznosti ter v drugih 
primerih, določenih z zakonom. V primeru prenehanja zavoda 
zaradi ničnosti vpisa in v primeru, ko ustanovitelj sprejme odločitev 
o ukinitvi zavoda, pripada vse premoženje zavoda ustanovitelju. 

V prehodnih in končnih določbah najprej določa rok za uskladitev 
obstoječih javnih zavodov z določbami tega zakona, ki je štiri leta. 
Poleg tega ureja tudi prehod premoženja, ki po preoblikovanju 
javnih zavodov preide v njihovo last. 

V tem delu ureja tudi preoblikovanje javnih zavodov, ki ne izvajajo 
javne službe ali pa je ta v okviru njihove dejavnosti manjša od 
tržne. Ti javni zavodi se preoblikujejo v drugo pravno osebo, v 
kateri ima ustanovitelj kapitalsko naložbo. Zavodi se lahko 
preoblikujejo v gospodarsko družbo, lahko pa tudi v katero koli 
drugo pravno osebo. 

To kapitalsko naložbo lahko ustanovitelj proda po Zakonu o javnih 
financah, tako da lahko takšen zavod tudi z lastninskega vidika 
preide v zasebno last. 

Za nemoteno nadaljevanje zagotavljanja javne službe po 
preoblikovanju javnih zavodov daje zakon možnost, da se 
dejavnost javne službe iz takšne gospodarske družbe izloči v 
javni zavod, lahko pa se z novonastalo gospodarsko družbo 
sklene koncesija za njeno izvajanje.Taka pravna oseba ima glede 
opravljanja javne službe pravice, dolžnosti in odgovornosti javnega 
zavoda. Koncesija za opravljanje javne službe se lahko da pravni 
osebi, če izpolnjuje za opravljanje javne službe predpisane pogoje. 

Zakon nadalje ureja ustanovitev zbornice javnega sektorja. Ta se 
ustanovi z aktom, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije v roku 
enega leta po uveljavitvi tega zakona. Ustanovitelj zbornice je 
Republika Slovenija. V ustanovitvenem aktu se opredeli razmerje 
zbornice do ustanovitelja, organi In delovanje zbornice, 
prostovoljno članstvo v zbornici, sestava in volitve v organe 

zbornice, odločanje organov zbornice, financiranje zbornice i" 
druga vprašanja, potrebna za konstituiranje in delovanje zbornic® 

Nadalje zakon predpisuje pravila preoblikovanja ostalih zavodo" 
in skupnosti zavodov. Tako se morajo pravne osebe, ki poslujejo 
v statusno-pravni obliki zavodov, v zakonitem roku preoblikoval 
v gospodarsko družbo ali drugo pravno osebo, v kateri i"13 

ustanovitelj kapitalsko naložbo. 

Skupnosti zavodov, ki delujejo kot pravne osebe, se preoblikujejo 
v skupnosti zavodov po novem zakonu ali v gospodarsko družb" 
ali drugo pravno osebo, v kateri imajo ustanovitelji kapitalsko 
naložbo. 

Končno zakon v predzadnji določbi razveljavlja določbe Zakona 
o zavodih (Uradni list RS, št. 12-418/91) in nekatere določb® 
Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 5* 
99). Zakon širi veljavnost slednjega tako na zasebne kot na javne 
zavode praktično v celoti. 

Vacatio legis za uveljavitev zakona je 15 dni po objavi. 

V. Primerjalne ureditve 

Ureditev institucij, ki opravljajo dejavnosti javne službe, torti 
inkluzivnega zagotavljanja javnih storitev in dobrin (blaga) 
uporabnikom, je v evropskih državah zelo različna. Njihov" 
oblikovanje v veliki meri temelji na tradicionalnih ureditvah 
opravljanja teh dejavnosti, tako da enoznačnega odgovora ns 
vprašanje, kakšna je evropska ureditev izvajalcev javnih služb, 
ni mogoče podati. Na podlagi navedenega se je smiselno omeji" 
le na nekatere primerljive sisteme ter predstaviti njihova teoretična 
in pozitivno-pravna izhodišča. 

Zavodi so v Evropi prisotni tako v javni kot tudi zasebni status"' 
obliki. Lahko imajo lastno pravno osebnost ali pa tudi ne. Krovne9s 

zakona, ki bi jih vse urejal, kot rečeno, v glavnem ni9. Pravilo!"' 
so urejeni s področno zakonodajo za družbene dejavnosti aH5 

posebnimi zakoni. 

Zgodovinski prerez 

Izraz "zavod" v sodobnem pomenu je pravno redko opredelje" 
pojem. Pojavljati se je začel v avstrijski in nemški pravni literatu" 
v 18. stoletju z nedorečenim pravnostatusnim pomenom. V knjig' 
o avstrijskem splošnem deželnem pravu iz leta 1794 je pojem z® 
tovrstne subjekte uporabljen kot, cit.': "nujni zavodi za vzdrževanj® 
javnega miru, varnosti in reda...". Pojem zavod je uporablje" 
kavzalno kot oblika ciljno usmerjene dejavnosti državne upravi 

Tudi v pravni literaturi 19. stoletja se statusni pojem zavoda še d 
dokončno oblikoval. Poleg opredelitve javnega zavoda 
(oeffentlichen Anstalt) se še zmeraj istoznačno uporabljajo pojmi 
javno podjetje (oeffentliche Untemehmung) ipd. Šele konec 19- 
stoletja je Otto Mayer postavil temelje prava zavodov. Po njegovi, 
klasični, opredelitvi je zavod postavljen v okvir javnega prava,5 

katerim se ukvarja predvsem upravnopravna znanost. 

Mayer je definiral javni zavod kot "skupnost ljudi in stvari, ki ji" 
tehnično uporablja subjekt javne uprave za zagotavljanje 
določenega posebnega namena". 

' Razen na Hrvaškem, kjer je krovni Zakon o ustanovama In v Lihtenštajn^ 
kjer so krovno urejeni v civilnem zakoniku. 

' Jecht, Hans (1963), Die Oeffentliche Anstalt, Duncker und HumbO"> 
Berlin, str. 17-20. 
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ayer pojma "javni zavod" v svojem času ni mogel natančneje 
zarisati. Kljub temu pa mu ga je s tovrstno definicijo uspelo 
sistematično uvrstiti tako, da je bil uporaben tudi za teorijo liberalne 
Pravne države 19. stoletja. Zavod je tako postal trdna institucija 
lavnega prava. 

Primerjalno se je pravo zavodov razvijalo kot javno pravo. Vendar 
I8 vseskozi dopuščalo tudi obliko zavoda zasebnega prava. Tudi 
« zasebni zavod ni zakonsko posebej urejen, je v pravnih redih 
dopusten. Vendar kot tak mora poslovati pod pogoji, režimom in na način, kot to počno javni zavodi. 

Tudi pravna subjektiviteta zavodov je primerjalno pravno odprt 
P°|em. Primerjalno so zavodi lahko subjekti z lastno pravno in 
Poslovno sposobnostjo, lahko pa tudi ne. Koncept nastajanja 
zakona o javnih zavodih je sledil tem teoretičnim in primerjalnim 
spoznanjem. 

Kornparativna analiza 

^a Hrvaškem, podobno kot v-Sloveniji, ureja statusno obliko 
fav°dov Zakon o ustanovama10. Terminološko so hrvaške 
Us,anove" slovenski zavodi, medtem ko se za pojem ustanove 

v našem pomenu uporablja izraz "zakladi" ali "zadužbine". Pri 
Pogledu zakona gre za občutek, da so se Hrvati zgledovali po 
®'ovenski ureditvi. Nomotehnično je zakon podoben našemu iz 9ta 1991. Razlika je pri upravljanju, kjer je strokovni svet 
akultativen (obvezni organi zavoda na Hrvaškem so: ravnatelj in 
s'ručno vijeće), če ga ni, opravlja funkcijo strokovnega vodje 
ravnatelj. Ta rašitev je dobra in je povzeta tudi v predlogu novega 
*akona o javnih zavodih. Dobra je predvsem z vidika, da 
đlsPozitivno ponuja možnost na posameznem področju 
n®9ospodarske (družbene) dejavnosti, da ustanovitelj sam izbere, 

Potrebuje strokovni svet ali ne. Tako bo praviloma strokovni 
SVel lahko z aktom o ustanovitvi predpisan v 
znanstvenoraziskovalnih, visokošolskih in podobnih zavodih, ne 

0 Pa nujen na področjih, kjer je. prednostna servisna funkcija 
dajanja javne službe javnega zavoda. 

j' kontinentalnem pravu nemškega tipa se zavod imenuje "Anstalt". 
Lahko je organizacijska tvorba v državni upravi, ki nima pravne 
Subjektivitete, lahko pa je tudi pravna oseba. Pod javnimi zavodi 

v kontinentalno-nemški ureditvi pojmujejo osebe, opredeljene 
"Oeffentlich-rechlische Anstalt mit eigener 

^®chtspersoenlichkeit" ali "Anstalt des oeffentliches Rechts". 
^'kjer niso urejeni s krovnim statusnim zakonom. Splošne določbe 
*a njihovo ustanavljanje vsebuje splošni zakon o upravi 
' A'lgemeine Vevvaltungsgesetz"). Posebne določbe vsebujejo 
Področni zakoni (npr. "Hochschulgesetz", 1995 ipd.) ali celo 
specialni zakoni, ki urejajo posamezni zavod (npr.: "Gesetz zur 
^suordnung der Universitaetsklinika in Schleswig - Holstein", 
1998)". 

Ir Vir: Zakon o ustanovama (NN, št. 76/93). 
Opravljanje je v nemških zavodih urejeno različno. Univerza ima na 
Primer podobne organe kot ml (npr.:"Universitaetsrat, Rektor, Senat, 
Dekan, Fakultaetsversammlung"), drugi zavodi pa imajo navadno enako 
kot gospodarske družbe upravo in nadzorni svet ("Vorstand, 
Aufsichtsrap. Strokovnega sveta nismo zasledili, pač pa je pri boinšniicah 
opredeljena sestava uprave tako, da so strokovne funkcije v celoti 
zajete. Upravo univerzitetne klinike, ki je javni zavod (podobno kot KC), 
sestavljajo: direktor zdravnik, trgovski direktor in direktor za zdravstveno 
nego (Aertzllche Direktor, Kautmaennische Direktor in Direktor fuer 
Krankenpflege und Patientenservice). Tako je njihova odgovornost 
Popolnoma jasna. Bolnišnico vodijo skupaj vsi trije na lastno odgovornost, 
s tem da direktor zdravnik skrbi za medicinsko stroko in zdravnike, 
trgovski direktor je poslovni direktor, direktor za nego pa skrbi za 
zdravstveno nego (stroko sester) in za servis pacientov. 

Nadalje primerjalni prikaz predstavlja nekatere temeljne rešitve 
ureditev v Zvezni republiki Nemčiji in Avstriji. Za dodatno 
predstavitev navedenih institucij v izbranih državah ta prikaz 
vsebuje posamezne podatke o ureditvi zavodov s področja šolstva 
v izbranih državah. 

Tako v Zvezni republiki Nemčiji kot tudi v Avstriji se javne službe 
izvajajo predvsem v obliki javnih zavodov (oeffentlichrechtliche 
Anstalten). Teorija jih definira kot organizacijske oblike, ki 
zagotavljajo določene dobrine ali storitve, namenjene 
uporabnikom. Zavodi so lahko ustanovljeni kot samostojni ali 
nesamostojni zavodi (unselbstaendige Anstalten) 12, pri čemer 
so samostojni zavodi pravne osebe javnega prava, medtem ko 
nesamostojni zavodi lastne pravne osebnosti nimajo. Priznavajo 
se tudi vmesne oblike zavodov, ki sicer imajo pravno sposobnost, 
vendar je ta na določen način omejena. Ne glede na ustrezno 
izoblikovana teoretska izhodišča, pa ne Nemčija in ne Avstrija 
nista področja javnih zavodov uredili s sistemskim zakonom. 
Namesto enotnega zakona o javnih zavodih so v obeh državah 
izvajalci javnih služb urejeni z zakoni, ki urejajo posamezno 
področje (npr. šolstvo), oziroma so določeni javni zavodi 
ustanovljeni na podlagi posebnega zakona, kadar javni interes 
narekuje posebno ureditev (npr. nacionalna televizija ORF v 
Avstriji). Ne glede na odsotnost enotne sistemske ureditve pa je 
mogoče ugotoviti, da je vlogo sistemskega zakona prevzela 
pravna teorija, ki navedene ureditve ohranja v enotnih okvirih. 

V Nemčiji je ureditev še nekoliko bolj kompleksna, saj ureditev 
organizacij za izvajanje javnih služb ne spada v zvezno pristojnost, 
temveč v pristojnost posameznih zveznih dežel. Tako imamo na 
področju ZRN različne ureditve v vsaki od zveznih dežel, ob tem 
pa tudi zavode, ki jih je za izvajanje nalog iz lastne pristojnosti 
ustanovila zveza sama (Bundesanstalten). Tovrstnih zveznih 
zavodov pa je relativno manjše število in so oblikovani na podlagi 
posebnih zakonov za vsak posamezen primer opravljanja 
določenih nalog. V Avstriji so pristojnosti centralne oblasti širše, 
tako da spada temeljna ureditev organizacijskih oblik izvajanja 
javnih služb v njeno pristojnost, posledično pa je tudi ureditev 
javnih zavodov na območju države enotnejša. 

Kot primer pozitivnopravne ureditve zavodov v Zvezni republiki 
Nemčiji lahko navedemo ureditev šolstva v Spodnji Saški 
(Niedersaechsisches Schulgesetz-NSchG). Navedeni zakon 
ureja podlage za ustanovitev, oblikovanje in ukinjanje šol, ki so 
oblikovane kot zavodi brez lastne pravne osebnosti. Kljub temu 
so šole v okviru predpisov samostojne pri načrtovanju, izvedbi in 
vrednotenju izobraževanja ter vzgoje ter pri svoji notranji 
organizaciji in upravljanju. 

Ustanoviteljstvo šol in s tem povezanih pravic pripada državnim 
organom oziroma organom lokalne samouprave (deželam, 
občinam, skupnostim občin), ki lahko na podlagi zakonsko 
določene možnosti ter ob upoštevanju za to predpisanih kriterijev 
posamezne šole prosto ustanavljajo za zadovoljitev potreb 
prebivalstva. Pri oblikovanju organizacije šol so dolžni upoštevati 
zakonsko predpisane okvire. 

" Vendar je javnopravno subjektiviteto v nemškem sistemu razumeti 
drugače kot pri nas. Tam tudi osebne družbe (OHG in KG) nimajo 
subjektivitete. Razlog je davčni, saj pri osebnih družbah ni dvojne 
obdavčitve (na korporativni in personalni ravni), kot pri kapitalskih. Na 
korporacijski ravni niso obdavčene. Zasebno se negospodarske dejavnosti 
opravljajo v statusnih oblikah zasebnih družb ali ustanov. 
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Organizacijsko se šola zgleduje po klasičnih primerih zavodov in 
v svoji upravljavski strukturi združuje tako interese ustanovitelja 
kot tudi zaposlenega osebja in uporabnikov. Najvišji organ 
upravljanja predstavljajo t.i. konference, ki odločajo o temeljnih 
vprašanjih šole. Med člane konferenc spadajo direktor šole 
(Schulleiter), zaposleni učitelji, osebe, ki se usposabljajo za 
učiteljsko mesto (pripravniki), pedagoški sodelavci, predstavnik 
ostalih zaposlenih delavcev ter predstavniki uporabnikov 
(staršev), katerih število je zakonsko določeno. Neposredno 
vodenje zavoda je zaupano direktorju šole. Direktor je odgovoren 
za delovanje šole, predstavlja šolo, vodi upravljanje šole, 
predseduje konferenci ter skrbi za zakonitost delovanja šole. 
Direktorja zavoda se zaposli na podlagi natančno predpisanega 
postopka javnega natečaja, v katerem sodelujejo tako predstavnik 
državnega organa, pristojnega za nadzor nad delom šole, dva 
predstavnika zaposlenih, kot tudi predstavnik ustanovitelja šole. 
Predstavniki uporabnikov (starši) sodelujejo pri upravljanju šole 
kot sodelujoči v konferencah, oblikujejo razredne svete in svet 
šole kot posvetovalna organa pri sprejemanju odločitev zavoda. 

Financiranje šol je deljeno med dežele (Land), ki krijejo t.i. 
personalne stroške zaposlenih (plače, nadomestila, itd.) in stvarne 
stroške, ki jih krije ustanovitelj šole (npr. občina). Dežele krijejo 
tudi stroške izgradnje novih šol, ki pa se lahko razdelijo v 
sporazumu z občinami tudi nanje. V skladu z zakonom se 
pristojnost izvajanja programa financiranja in odločanja o izdatkih 
prenese z ustanovitelja na direktorja šole. 

Avstrijsko organiziranje šolstva urejajo zvezni zakoni 
(Schulorganisationgesetz, Schulunterrichtsgesetz, itd.) in 
izvedbeni predpisi posameznih zveznih dežel. Tako kot v 
nemškem sistemu Spodnje Saške je poudarjeno skupno 
delovanje državnih organov, izvajalcev in uporabnikov pri 
doseganju ustreznega izvajanja javnih nalog. 

Šole so oblikovane kot javni zavodi brez pravne subjektivitete, 
zakon pa dopušča tudi možnost, da se oblikujejo tudi zavodi z 
omejeno pravno sposobnostjo (Teilrechtfaehigkeit). Za tovrstno 
oblikovanje je potrebno soglasje pristojnega nadzorstvenega 
deželnega organa, pravna sposobnost pa je omejena na posle, ki 
so z delovanjem šole v neposredni zvezi. V primeru lastne pravne 
sposobnosti spadajo šole pod nadzor ustreznih državnih institucij 
(npr. računskega sodišča). 

Urejanje ustanoviteljskih razmerij je prepuščeno deželnim 
predpisom, če ni z zveznimi zakoni drugače določeno. Ne glede 
na precej podrobno zvezno zakonodajo pa je polje lastnega 
urejanja dežel na tem področju precej obsežno, s tem pa tudi 
raznoliko. 

Organizacijska struktura avstrijske ureditve temelji na sodelovanju 
izvajalcev in uporabnikov. Šolo vodi direktor (Schulleiter), ki skrbi 
za delovanje v skladu s predpisi in za sodelovanje med šolo, 
učenci ter starši. Direktor tudi sklicuje in vodi konference učiteljev, 
ki odločajo o strokovnih vprašanjih, povezanih z delom šole in 
učencev. Na konferencah lahko predstavniki uporabnikov le 
prisostvujejo, vendar nimajo pravice soodločanja. Predstavniki 
uporabnikov imajo poleg posvetovalnih združenj staršev 
(Elternvereine) tudi možnost soupravljanja v posebnih organih, 
razrednem svetu (Klassenforum) ter svetu šole (Schulforum). V 
navedenih svetih sodelujejo poleg staršev tudi učitelji ter direktor 

šole. Svet šole odloča o temeljnih organizacijskih vprašanji'' 
delovanja šole in o vprašanjih, povezanih s šolskimi dejavnost"11 

(organizacija prireditev, itd.). Pravice uporabnikov so v zakonu 
izrecno opredeljene, prav tako pa je zagotovljen tudi postopek z 
ustreznim pravnim varstvom pri njihovem uveljavljanju. 

Pristojnosti ustanovitelja so v avstrijskem sistemu prec®! 
okrepljene, saj je celotno administrativno in finančno upravljanj« 
zavodov brez lastne pravne osebnosti prepuščeno upravnic 
organom. Pristojnosti ustanovitelja izvajajo v veliki meri občine, K' j 
za te potrebe oblikujejo šolsko upravo (npr. Dunajska šolska 
uprava - Staedtische Schulvervvaltung). Ta celostno skrbi za 
delovanje šolstva, torej v zadevah zagotavljanja ustrezna 
infrastrukture, opreme ter drugih stroškov in zaposlenih, s te"1 

pa torej financiranja v celoti. 

V Veliki Britaniji je opravljanje družbenih dejavnosti v javni sferi 
urejeno v javnih zavodih, imenovanih "Public Institutions"- 
Angleška teorija ni oprta na sistem pravne osebe, tako da sa 
javni zavodi kot samostojni pravni subjekti ali kot nesamostojna 
organizacijske oblike ustanavljajo kavzalno, glede na konkretna 
potrebe države in predvsem lokalne skupnosti. Enotneg3 

krovnega zakona, ki bi jih urejal ni. V zasebni sferi je opravljanja 
negospodarskih dejavnosti urejeno funkcionalno s "Charity Actom 
iz leta 1992. Na podlagi tega predpisa posebna komisija presoja- 
ali je neka dejavnost "charity" ali ne. Posledice so davčne. 

Na področju statusne ureditve javnih zavodov ne obstaja aquis 

communatauire, tako da tega zakona ni treba usklajevati s pravo"1 

EU. 

VI. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA 
ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA 
JAVNA FINANČNA SREDSTVA 

Statusni zakon o zavodih kot okvir za preoblikovanje javnih i" 
zasebnih zavodov ter za izboljšanje njihovega delovanja na 
prinaša nikakršne neposredne dodatne obremenitve za diiavni 
proračun in proračune lokalnih skupnosti. Z njegovo uveljavitvijo 
pa se pričakuje zmanjšanje obremenitve omenjenih proračunov, 
kar naj bi bila posledica na eni strani privatizacije javnih zavodov* 
ki ne izvajajo javne službe, na drugi strani pa tudi njihovega bolj 
racionalnega ravnanja ter usmeritve v pridobivanje dela svojeg9 

dohodka na trgu. Pričakuje se tudi zmanjšanje pritiska pla^ 
delavcev, zaposlenih v javnih zavodih na državni proračun i" 
občinske proračune, ker bodo pri njihovem določanju mnogo bolj 
svobodni, vendar istočasno odvisni od uspešnosti svojega dela- 

Vsak statusni zakon vnaša določen red in preglednost v pravni 
sistem in to bo poglavitna druga posledica predlaganega zakona- 
Dosedanje skupno urejanje zasebnih in javnih zavodov ni 
ustrezalo niti osebi zasebnega prava niti osebi javnega prava. P° 
novi ureditvi pa bosta obe statusni obliki pomenili enega od 
pomembnih delov statusne ureditve pravnih oseb zasebnega in 
statusne ureditve pravnih oseb javnega prava. 

Predlog zakona o javnih zavodih je sistemski predpis, ki nima 
neposrednih finančnih posledic za državni proračun in druga 
javnofinančna sredstva. 
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Vl1- DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM 
zakona 

Sprejem Zakona o zavodih bo imel za posledico večjo ekonomsko 
mkovitost in dosledno pravno sistemsko ureditev 

negospodarskega javnega sektorja. 

posredno bo imel zakon tudi določene finančne posledice za 
stoječe javne in druge zavode, kot so oportunitetni stroški 
ene premoženja pred preoblikovanjem, stroški strokovnega 
la za pripravo aktov o preoblikovanju in izvedbo postopka 

Preoblikovanja, stroški sodnih taks za vpis subjektov ipd., ki pa 0 ne dajo enovito oceniti. 

paradi prenosa premoženja iz države in lokalnih skupnosti na 
ne zavode ob preoblikovanju, po mnenju predlagatelja, ne bi 
elo priti do povečanih stroškov (na primer do povečanja 

roskov amortizacije, ki se je sedaj obračunavala kot t.i. skupna 
|nortizacija). Qre za jSt0 premoženje, kot je bilo doslej v lasti 

v^ave in za ista računovodska pravila (in pravila amortiziranja), 
a'era novi zakon o zavodih bistveno ne posega. Novost je 
rđa v poenostavljeni premoženjski bilanci države, saj bodo 

vodi svoje premoženje vodili v lastnih bilancah. 

2- besedilo členov 

lsPlošne določbe 

Predmet urejanja 
1. člen 

^a zakon ureja javni zavod kot statusno obliko pravne osebe 
Javnega prava. 

j-'oločbe tega zakona se za posamezne javne zavode ne 
Porabljajo glede tistih vprašanj, ki so s posebnimi zakoni urejena 

arugače. 

^a zakon ureja tudi zasebni zavod kot statusno obliko pravne 
sebe zasebnega prava, ko opravlja dejavnosti vzgoje in 

Jobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega 
arstva, invalidskega varstva in socialnega zavarovanja. 

določbe tega zakona, ki se nanašajo na zavod, veljajo za javni in 
asebni zavod, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

Javni in zasebni zavod 
2. člen 

Javni zavod je pravna oseba javnega prava, ki se ustanovi za 
dajanje javne službe in ni namenjen ustvarjanju dobička. 

^e tako določa zakon javni zavod nima lastnosti pravne osebe. 
a lavne zavode brez lastnosti pravne osebe veljajo predpisi s 

Področja državne uprave. Javni zavod, ki nima lastnosti pravne 
0sebe, je neposredni proračunski porabnik z oznako pri imenu 
levni zavod brez pravne osebnosti ali javni zavod b.p.o.. 

Osebni zavod je pravna oseba zasebnega prava, ki se ustanovi 
*a Izvajanje dejavnosti po tretjem odstavku 1. člena tega zakona 
n he ustvarja dobička. 

Javna služba 
3. člen 

Javna služba je dejavnost, ki se izvaja v javnem interesu na 
področjih vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, 
zdravstva, socialnega varstva, invalidskega varstva, socialnega 
zavarovanja in drugih podobnih dejavnosti v okviru posebne 
javnopravne ureditve. 

Državna javna služba se določi z zakonom. 

Lokalna javna služba se določi z zakonom ali odlokom lokalne 
skupnosti, sprejetim na podlagi zakona. 

Za opravljanje javne službe po tem zakonu mora zasebni zavod 
skleniti s pristojnim državnim organim ali organom lokalne skupnosti 
koncesijsko pogodbo v skladu z 18. členom tega zakona. 

II. Ustanovitev zavoda 

Ustanovitelji 
4. člen 

Javni zavod lahko ustanovi Republika Slovenija ali samoupravna 
lokalna skupnost. 

Pravico ustanoviti javni zavod ima tudi samoupravna narodnostna 
skupnost za javno službo, pomembno za uresničevanje pravic 
narodnosti. 

Javni zavod lahko skupaj ustanovi več ustanoviteljev iz prvega 
in drugega odstavka tega člena. 

Zasebni zavod lahko ustanovi pravna ali fizična oseba. Pravna 
oseba javnega prava je lahko ustanoviteljica zasebnega zavoda 
s soglasjem svojega ustanovitelja in pod pogojem, do so sredstva 
za ustanovitev in delovanje zasebnega zavoda zagotovljena iz 
nejavnih virov financiranja pravne osebe javnega prava. 

Izvajanje ustanoviteljskih pravic 
' 5. člen 

Za Republiko Slovenijo izvaja ustanoviteljske pravice Vlada 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada). Vlada lahko 
pooblasti posameznega ministra za izvajanje ustanoviteljskih 
pravic iz njene pristojnosti. 

Za samoupravno lokalno skupnost izvaja ustanoviteljske pravice 
svet samoupravne lokalne skupnosti ali drug organ, določen s 
splošnim aktom lokalne skupnosti. 

Za samoupravno narodnostno skupnost izvaja ustanoviteljske 
pravice reprezentativni organ te skupnosti. 

Za zasebni zavod izvajajo ustanoviteljske pravice njegovi 
ustanovitelji. 

Svet ustanoviteljev 
6. člen 

Če več ustanoviteljev ustanovi skupni zavod, izvajajo 
ustanoviteljske pravice preko sveta ustanoviteljev. 

Vsak od ustanoviteljev iz prejšnjega odstavka tega člena ima v 
svetu ustanoviteljev en glas, če akt o ustanovitvi ne določi 
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drugače. Vsak od ustanoviteljev za izvrševanje svojih pravic 
imenuje člana oziroma članico sveta (v nadaljevanju člana) za 
mandatno dobo štirih let. 

Člani sveta izvolijo izmed sebe predsednika oziroma predsednico 
sveta (v nadaljevanju: predsednika) z navadno večino za 
mandatno dobo štirih let. 

Svet odloča z navadno večino prisotnih članov. V primeru, da je 
število glasov za in proti odločitvi enako, je sprejeta odločitev, za 
katero je glasoval predsednik sveta. 

Druga vprašanja glede organizacije in delovanja sveta 
ustanoviteljev se uredijo z ustanovitvenim aktom. 

Način ustanovitve 
7. člen 

Zavod se ustanovi z aktom o ustanovitvi, ki ga sprejme 
ustanovitelj. 

Če več ustanoviteljev skupaj ustanovi zavod, sprejmejo vsi 
ustanovitelji akt o ustanovitvi v enakem besedilu. Medsebojne 
pravice in obveznosti, ki izvirajo iz ustanoviteljstva zavoda, uredijo 
z ustanovitvenim aktom in s pogodbo med ustanovitelji. 

Zavod pridobi lastnost pravne osebe z vpisom v sodni register. 

Ustanovitveni akt 
8. člen 

Akt o ustanovitvi zavoda vsebuje: 
ime in sedež ustanovitelja, 

- ime in sedež zavoda, 
vrste javne službe in druge dejavnosti javnega zavoda, 

- določbe o organih in načinu upravljanja zavoda, 
sredstva, ki so zavodu zagotovljena za ustanovitev in začetek 
dela, 
vire, načine in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda, 
obveznost trajnega zagotavljanja sredstev za delo javnega 
zavoda s strani ustanovitelja, ki zagotavlja sredstva za 
izvajajnje določene javne službe; 
obveznost trajnega zagotavljanja sredstev za delo zasebnega 
zavoda s strani ustanovitelja, 

- način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in 
način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda, 
pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem 
prometu, 

- določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda, 
medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja zavoda, 

- način zagotavljanja vpliva uporabnikov javnih storitev, ki jih 
zagotavlja zavod, na delo zavoda, 

- druge določbe v skladu z zakonom. 

Pogodbe 
9. člen 

S pogodbo iz drugega odstavka 7. člena tega zakona ustanovitelji 
zavoda uredijo zlasti: 

medsebojne pravice in obveznosti pri zagotavljanju sredstev 
za delovanje zavoda, 

• medsebojne pravice in obveznosti pri uporabi javnih dobrin in 
javnih storitev, ki jih zagotavlja javni zavod, 

- medsebojne pravice in obveznosti v primeru prenehanja 
zavoda. 

Ustanovitelj zagotavlja javnemu zavodu finančna sredstva, za 
izvajajnje določene javne službe na podlagi letne pogodbe o 
financiranju, če z zakonom ali drugim predpisom ni določeno 
drugače. Pogodbo o financiranju skleneta ustanovitelj in javni 
zavod. Za javni zavod podpiše pogodbo direktor tega zavoda. 

Ustanoviteljske pravice 
10. člen 

Ustanovitelj ima naslednje ustanoviteljske pravice: 
imenuje in razrešuje svoje člane oziroma članice (v 

nadaljevanju: člane) v nadzornem svetu, 
potrjuje dolgoročno strategijo razvoja zavoda, program dela, 
finančni načrt in letno poročilo.. 

Sredstva za delo javnega in zasebnega zavoda 
11. člen 

Ustanovitelj z ustanovitvenim aktom javnemu zavodu, ki je pravna 
oseba, izroči v last premoženje, ki ga javni zavod potrebuje za 
izvajanje javne službe, razen premoženja, za katerega zakon 
določa poseben režim lastnine in razpolaganja. 

Premoženje iz prvega odstavka tega člena predstavljajo 
nepremičnine, premičnine in finančna sredstva, za katera 
ustanovitelj z aktom ugotovi, da so potrebna za izvajanje javne 
službe. 

Javni zavod mora pridobiti pisno soglasje ustanovitelja za prodajo, 
zastavo, menjavo in drugo razpolaganje s prenošenim 
premoženjem iz prvega in drugega odstavka tega člena v vrednosti 
več kot 10 milijonov tolarjev. Za oddajo navedenega premoženja 
v najem ni potrebno soglasje ustanovitelja. 

Javni zavod, na katerega ni prenešeno premoženje za opravljaje 
javne službe, ni pravna oseba. 

Ustanovitelj zasebnega zavoda prenese v last zavoda 
premoženje, ki ga ta potrebuje za izvajanje dejavnosti po tretjem 
odstavku 1. člena tega zakona. Premoženje zasebnega zavoda 
predstavljajo nepremičnine, premičnine in finančna sredstva, za 
katera ustanovitelj z aktom ugotovi, da so potrebna za izvajanja 
dejavnosti, za katero je zasebni zavod ustanovljen. 

Medsebojne pravice in obveznosti glede upravljanja s 

premoženjem, ki na podlagi zakona ostane ustanoviteljeva last, 
se uredijo z aktom o ustanovitvi zavoda. 

Odgovornost za obveznosti zavoda 
12. člen 

Javni zavod, ki je pravna oseba, odgovarja za svoje obveznosti 
z vsem svojim premoženjem. 

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti javnega zavoda, razen če 
ni v ustanovitvenem aktu drugače določeno. 

Nad javnim zavodom, ki je pravna oseba, se lahko uvede stečajni 
postopek, če ustanovitelj ne prevzame obveznosti tega zavoda 
pred uvedbo stečajnega postopka. 

Zasebni zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim 
premoženjem. 

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zasebnega zavoda. 
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Vpis v sodni register 
13. člen 

^ sodni register se vpiše javni zavod, ki bo pravna oseba, in 
^asebni zavod ter njuna organizacijska enota, ki ima pooblastila 

pravnem prometu, v skladu z zakonom, ki ureja sodni register. 

Zavod pridobi lastnost pravne osebe s vpisom v sodni register. 

Firma zavoda 
14. člen 

firma je ime, s katerim zavod posluje. V firmi mora biti označba, ki 
aPotuje na dejavnost zavoda. 

Firi1>a ima lahko dodatne sestavine, ki zavod podrobneje 
*načujejo.Te ne smejo biti take, da spravljajo ali utegnejo spraviti 
*noto glede vrste ali obsega poslovanja ali da bi utegnilo priti do 
rrienjave s firmo osebe ali bi kršile pravice drugih oseb. 

Firrna javnega zavoda vsebuje poimenovanje javni zavod. 
Firma zasebnega zavoda vsebuje poimenovanje zasebni zavod. 

Sedež zavoda 
15. člen 

®0dež zavoda je v kraju, ki je vpisan v sodni register. 

Dejavnost zavoda in koncesija 

Zagotavljanje blaga in storitev javne službe 
16. člen 

j*r°Qrame in storitve javne službe izvajajo javni zavodi ali druge 
s®be na podlagi koncesije. 

Zagotavljanje blaga in storitev, ki sodijo v opravljanje dejavnosti 
javne službe, je določeno v področnih zakonih, nacionalnih 
pr°gramih in v ustanovitvenih aktih javnega zavoda. 

^r°grame in storitve javne službe se financira iz javnih in drugih 
lr°v v skladu z 42. členom tega zakona. 

Jjjana blaga in storitev javne službe se določi v skladu s 45. 
'®nom tega zakona. 

Dopolnilna dejavnost javnega zavoda 
17. člen 

"Javni zavod lahko v omejenem obsegu opravlja dopolnilno 
ajavnost, ki je neposredno povezana z izvajanjem dejavnosti, 

*a katero je ustanovljen. To opravlja tako, da v omejenem obsegu 
Prodaja blago in storitve, ki ne sodijo v zagotavljanje blaga in 
s,°ritev javne službe, kot je določena v področnih zakonih, 
nacionalnih programih in v ustanovitvenih aktih javnega zavoda. 

dopolnilna dejavnost po prvem odstavku tega člena ne sme 
vPHvati na obseg in kakovost zagotavljanja blaga in storitev javne 
s|užbe iz 16. člena tega zakona. 

^a ustanovitelj ugotovi, da opravljanje dejavnosti po prvem 
Postavku tega člena vpliva na obseg in kakovost javne službe, 
dajanje te dejavnosti omeji. 

Obseg prodaje storitev iz prejšnjega odstavka tega člena se 
določi z letnim programom dela javnega zavoda, ki ga v skladu z 
10. členom tega zakona potrdi ustanovitelj. 

Koncesija 
18. člen 

S pogodbo o koncesiji se uredijo razmerja v zvezi z opravljanjem 
javne službe po tem zakonu med koncedentom in koncesionarjem 
ter določijo pogoji, pod katerimi mora koncesionar opravljati javno 
službo, v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo javno 
službo. 

Koncesija za opravljanje javne službe se lahko da pravni ali fizični 
osebi, ki ni javni zavod. Koncesija se določi z zakonom ali odlokom 
občine ali mesta ali z odločbo pristojnega organa v skladu z 
zakonom oziroma odlokom (akt o koncesiji). 

Organ, ki daje koncesijo (koncedent) in oseba, ki se ji daje 
koncesija (koncesionar), skleneta pogodbo o koncesiji. 

Koncedent lahko da koncesionarju v uporabo za opravljanje javne 
službe potrebne prostore in opremo. 

Koncesija se lahko da za določen ali nedoločen čas. 

Koncesija preneha s potekom časa, za katerega je bila dana, ali 
na podlagi odpovedi v roku, določenem z aktom o koncesiji. 

Koncedent lahko odvzame koncesijo, če koncesionar ne opravlja 
javne službe v skladu s predpisi in aktom o koncesiji ter s pogodbo 
o koncesiji. 

IV. Upravljanje zavoda 

Organi zavoda 
19. člen 

Zavod ima naslednja obvezna organa: 
- nadzorni svet, 
- direktorja oziroma direktorico (v nadaljevanju: direktorja) ali 

upravo. 

Z ustanovitvenim aktom ali z zakonom se lahko določi, da ima 
zavod enega ali oba neobvezna organa: 
• strokovni svet zavoda, 
- uporabniški svet zavoda. 

a) Nadzorni svet 

Sestava in članstvo v nadzornem svetu 
20. člen 

Nadzorni svet sestavljajo najmanj trije člani oziroma članice (v 
nadaljevanju: člani). Število članov nadzornega sveta in njegovo 
sestavo določa ustanovitveni akt zavoda. 

Nadzorni svet sestavljajo predstavniki ustanovitelja kot člani, ki 
jih imenuje ustanovitelj, in predstavniki zaposlenih v javnem 
zavodu. Slednjih je najmanj ena tretjina. 

Član nadzornega sveta je lahko le neomejeno poslovno sposobna 
fizična oseba. 
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Član nadzornega sveta ne more biti: 
- direktor ali član uprave tega zavoda, 
- član nadzornega sveta že v petih zavodih, 
- oseba, ki po tem zakonu ne more biti direktor in član uprave. 

Člani nadzornega sveta so izvoljeni oziroma imenovani za dobo 
največ štirih let in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. 

Če član nadzornega sveta v času trajanja funkcije ne izpolnjuje 
ali preneha izpolnjevati katerega od nastopnih pogojev, mora o 
tem nemudoma obvestiti zavod. Že sprejete odločitve te osebe 
so za nadzorni svet neobvezujoče. 

Predsednika oziroma predsednico (v nadaljevanju: predsednika) 
nadzornega sveta izvolijo njegovi člani izmed članov, ki jih imenuje 
ustanovitelj. 

Razrešitev članov nadzornega sveta 
21. člen 

Član nadzornega sveta se predčasno razreši: 
- če to sam zahteva, 

če ne izpolnjuje več pogojev za njegovo imenovanje, 
- če ne izpolnjuje nalog, določenih v zakonu, ustanovitvenem 

aktu in splošnih aktih javnega zavoda, 
- če ravna v nasprotju s svojimi obveznostmi iz tega zakona, 
- če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči večjo 

škodo ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da lahko 
nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju 
dejavnosti. 

Z zakonom se lahko določijo tudi dodatni razlogi za razrešitev 
člana nadzornega sveta. 

Imenovane člane nadzornega sveta razreši ustanovitelj. Izvoljeni 
člani nadzornega sveta se razrešijo z odpoklicem. 

Dolžnosti in odgovornosti članov nadzornega sveta 
22. člen 

Člani nadzornega sveta morajo pri svojem delu ravnati s 
skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati 
poslovno skrivnost zavoda. 

Člani nadzornega sveta odškodninsko ne odgovarjajo za škodo, 
ki je nastala kot posledica njihovega ravnanja, če so pri sprejemanju 
odločitev ravnali s skrbnostjo vestnega in poštenega 
gospodarstvenika 

Za svoje delo odgovarjajo tistemu, ki jih je imenoval oziroma izvolil. 

Člani nadzornega sveta zavoda so upravičeni do sejnin in 
povračila drugih stroškov, skladno s predpisom, ki ga izda vlada 
na predlog ministra za finance. 

Odločanje nadzornega sveta 
23. člen 

Nadzorni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov, 
če je rezultat neodločen, odloči predsednikov glas. 

Pristojnosti nadzornega sveta 
24. člen 

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti: 
- imenuje in razrešuje direktorja zavoda, 

nadzira gospodarnost dela s sredstvi zavoda, 

- sprejema statut, 
- v soglasju z ustanoviteljem nadzira izvajanje letnega program 

dela in finančnega načrta ter sprejema letno poročilo, 
- nadzira izvajanje splošnih pogojev poslovanja zavoda, ki I1 

sprejema direktor, 
sprejema dolgoročno strategijo razvoja zavoda, na kata 
daje soglasje ustanovitelj, 

- odloča o pritožbah zoper posamične akte drugih organ 
zavoda, 2 

- odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno 
zakonom ali ustanovitvenim aktom. 

Nadzorni svet lahko pregleduje poslovne knjige in poslov"0 

dokumentacijo zavoda. 

Direktor mora nadzornemu svetu na njegovo zahtevo predloži* 
poročilo o opravljanju nalog v zvezi z zadevami iz njego 
pristojnosti. 

b) Uprava in direktor 

Imenovanje direktorja 
25. člen 

Direktorja zavoda imenuje in razrešuje nadzorni svet zavoda 
podlagi javnega natečaja pod pogoji in po postopku, določeni"1 

zakonom in ustanovitvenim aktom. Direktor je imenovan z 

mandatno dobo petih let. Po preteku mandatne dobe je lahko ® 
oseba znova imenovana za direktorja. 

Če direktor umre, postane poslovno nesposoben, je razrešen aj 
pa mu je potekel mandat in zaradi tega ne more zastopa*1' 
predstavljati zavoda, imenuje nadzorni svet vršilca oziroma vrž'1 

dolžnosti direktorja (v nadaljevanju: vršilca dolžnosti direktoH 
do imenovanja novega direktorja, vendar najdlje za eno leto. Vrs1 ^ 
dolžnosti direktorja javnega zavoda mora izpolnjevati pogoje, 
se zahtevajo za direktorja. 

Pogoji za imenovanje direktorja 
26. člen 

Za direktorja je lahko imenovana vsaka neomejeno pošlo""0 

sposobna fizična oseba, razen osebe: 
- ki je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejafl 

zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in sociai 
varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbe" 
sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zas®"he 
premoženje, in sicer za pet let po pravnomočnosti sod» 
vendar ne prej kot dve leti po prestani kazni zapora, 

- ki ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poki' 
in sicer za čas trajanja prepovedi, j 

- če je bil kot direktor zavoda ali član uprave podjetja, n 

katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsoj 
na plačilo odškodnine upnikom po predpisih, ki urejajo f'nan 0 ; 
poslovanje podjetij, in sicer za obdobje dveh le' " 
pravnomočnosti sodbe. 

Zakon ali ustanovitveni akt lahko določita tudi dodatne pogoja 
imenovanje direktorja. 

Za direktorja zavoda, katerega ustanoviteljica je država ali ot)(''n^l
| 

ne more biti imenovana oseba, ki je istočasno na izvoljen' ^ 
imenovani funkciji pri ustanovitelju, kateri financira ta zavod 
javnih sredstev. 
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Pristojnosti in odgovornosti direktorja 
27. člen 

Direktor zastopa in predstavlja zavod ter organizira in vodi njegovo 
ael° m poslovanje. 

^rektor izdaja pravne akte v posamičnih zadevah, če z zakonom 
sPlošnim aktom zavoda ni drugače določeno. 

2ektor odgovarja za uresničevanje ciljev zavoda, določenih v 
. "ovitvenem aktu, dolgoročni strategiji razvoja zavoda in letnem 
ćr1u dela zavoda. 

doij^or govana za zakonitost dela zavoda. Pri svojem delu je 
in a< varovat' poslovno skrivnost zavoda s skrbnostjo vestnega Poštenega gospodarstvenika. 

^®ktor odgovarja za gospodarno uporabo, upravljanje in 
Polaganje s sredstvi, ki so last zavoda in v uporabi zavoda.. 

Vest!?0r 0d90varja zavodu za škodo, če ni ravnal s skrbnostjo ne9a in poštenega gospodarstvenika. 

Javni natečaj za imenovanje direktorja 
28. člen 

nat®čaj za imenovanje direktorja javnega zavoda se izvede k|adu s predpisi, ki urejajo javne uslužbence. 

^snovanje direktorja zasebnega zavoda se izvede v skladu z 
°m o ustanovitvi in s predpisi, ki urejajo delovna razmerja. 

Razrešitev direktorja 
29. člen 

Rektorja se predčasno razreši: 
ce to sam zahteva, 

6 se ugotovi, da so bile v postopku njegove izbire storjene 
jakšne napake, ki so bistveno vplivale na njegovo izbiro in 
imenovanje, 

, ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje, 
*e ne izpolnjuje nalog, določenih v zakonu, ustanovitvenem 

. ak,u in splošnih aktih javnega zavoda, 
ce huje ali večkrat krši svoje obveznosti iz 27. člena tega 
zakona, 
j|e ne zagotovi javnosti dela javnega zavoda v skladu s 37. 
členom tega zakona, 
®e s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči večjo 
®kodo ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da lahko 
nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju 
dejavnosti. 

Razrešitvijo se razveljavi imenovanje in pogodba o zaposlitvi za 
delovno mesto. 

^rešenega direktorja se razporedi na prosto delovno mesto v 

je VLdU' us,reza njegovi usposobljenosti za čas, za katerega sklenil pogodbo o zaposlitvi. Če takšnega delovnega mesta ni, 

2al< de'ovno razmerje preneha in ima pravice, ki mu gredo po °nu, ki ureja delovna razmerja. 

Jl^orja razreši nadzorni svet. Zoper to odločitev ni pritožbe, 
0 Pa se sproži spor pred pristojnim sodiščem. 

Uprava zavoda 
30. člen 

Z ustanovitvenim aktom se lahko določi, da ima zavod namesto 
direktorja največ petčlansko upravo. 

Če ima zavod dvo- ali več-člansko upravo, je eden od članov 
oziroma članic uprave (v nadaljevanju: članov uprave) zadolžen 
za strokovno delo javnega zavoda. 

Javni zavod mora imeti upravo, če ima več kot 500 zaposlenih. 

Uprava ima predsednika oziroma predsednico (v nadaljevanju: 
predsednika) in člane uprave. Predsednik uprave predstavlja in 
zastopa zavod. 

Predsednik uprave imenuje svojega namestnika oziroma 
namestnico (v nadaljevanju: namestnika). Namestnik nadomešča 
predsednika uprave med njegovo odsotnostjo ali nezmožnostjo 
opravljanja funkcije. 

Vse določbe tega zakona, ki se nanašajo na direktorja zavoda in 
niso urejene drugače, veljajo tudi za upravo. 

c) Strokovni svet 

Sestava in pristojnosti strokovnega sveta zavoda 
31. člen 

Zavod ima lahko strokovni svet, če je tako določeno z 
ustanovitvenim aktom ali zakonom. Če je z zakonom določeno 
oblikovanje strokovnega programa zavoda, se z ustanovitvenim 
aktom zavoda oblikuje strokovni svet. 

Strokovni svet sestavljajo strokovnjaki in strokovnjakinje (v 
nadaljevanju: strokovnjaki) na področju dejavnosti zavoda, ki so 
zaposleni v javnem zavodu. Z ustanovitvenim aktom zavoda se 
lahko določi, da so lahko člani oziroma članice (v nadaljevanju: 
člani) strokovnega sveta tudi strokovnjaki na področju dejavnosti 
zavoda, ki niso zaposleni v zavodu. 

Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela 
zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, 
določenih v ustanovitvenem aktu ali drugih splošnih aktih zavoda, 
določa strokovne podlage za delo zavoda, daje nadzornemu svetu 
in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in možnosti 
za razvoj dejavnosti ter opravlja druge z zakonom, ustanovitvenim 
aktom, statutom ali drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge. 

Uporabniški svet zavoda 
32. člen 

Zavod ima lahko uporabniški svet, če je tako določeno z 
ustanovitvenim aktom ali zakonom. 

Uporabniški svet sestavljajo uporabniki in uporabnice (v 
nadaljnjem besedilu: uporabniki) s področja zagotavljanja blaga in 
storitev javne službe ali s področja dejavnosti zavoda. Način 
njihove izbire in imenovanja se določi z ustanovitvenim aktom 
javnega zavoda ali z zakonom. 
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Uporabniški svet obravnava vprašanja izvajanja javne službe, 
pomembna za uporabnike, predlaga izboljšave za delo zavoda, 
daje nadzornemu svetu in direktorju mnenja in predloge glede 
organizacije dela in možnosti za razvoj dejavnosti javne službe 
ter opravlja druge z zakonom, ustanovitvenim aktom, statutom 
ali drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge. 

Uporabniški svet konec poslovnega leta sprejme svoje mnenje. 
Posreduje ga direktorju in nadzornemu svetu. Direktor in nadzorni 
svet morata mnenje uporabniškega sveta obravnavati v roku 
enega meseca in nanj pisno odgovoriti. 

Člani nadzornega sveta in direktor ne morejo biti člani 
uporabniškega sveta. 

Postopek imenovanja članov strokovnega in 
uporabniškega sveta 

33. člen 

Postopek imenovanja in razrešitve članov strokovnega sveta se 
uredi z aktom o ustanovitvi, če ni z zakonom predpisano drugače. 
V ustanovitvenem aktu se določi tudi postopek imenovanja in 
razrešitve članov strokovnega sveta iz vrst strokovnjakov, ki 
niso zaposleni v zavodu. 

Postopek imenovanja in razrešitve predstavnikov uporabniškega 
sveta se določi v ustanovitvenem aktu, pri čemer je treba 
upoštevati enakopravno zastopanost različnih uporabnikov 
oziroma njihovih skupin s področja dela zavoda. 

Podrobnejša sestava in način oblikovanja strokovnega sveta in 
uporabniškega sveta se določijo s statutom zavoda ali s 
pravilnikom, če zavod nima statuta. 

V. Organizacija zavoda 

Organizacijske enote 
34. člen 

Organizacija zavoda se določi z ustanovitvenim aktom. 

V zavodu se lahko za opravljanje posamezne dejavnosti ali dela 
dejavnosti ali za opravljanje dejavnosti na določenem območju 
oblikujejo organizacijske enote. 

Z ustanovitvenim aktom je lahko določeno, da imajo posamezne 
organizacijske enote pooblastila v pravnem prometu. 
Organizacijske enote izvršujejo ta pooblastila v imenu in za račun 
zavoda. 

Povezovanje zavodov 
35. člen 

Zavodi se lahko s soglasjem ustanovitelja povezujejo v skupnosti 
zavodov za opravljanje skupnih zadev. 

Zadeve, ki jih opravlja skupnost zavodov, organi in organizacija 
skupnosti se določijo s societetno pogodbo o ustanovitvi in delu 
skupnosti. 

Skupnost zavodov ni pravna oseba. 

Pravice in obveznosti zavodov, ki se povezujejo v skupnost 
zavodov, se uredijo v skladu predpisi s področja obligacijskih 
razmerij, ki veljajo za societetno pogodbo. 

Zbornica javnega sektorja 
36. člen 

Javni zavodi in pravne ter fizične osebe, ki izvajajo javne službe 
na podlagi koncesije, se lahko prostovoljno včlanijo v zbornic" 
javnega sektoija (v nadaljevanju: zbornico). Ustanovitelj zbornice 
je Republika Slovenija. 

Javni zavodi, člani zbornice, plačujejo članarino iz finančnih virov, 
opredeljenih v tretji točki prvega odstavka 42. člena tega zakona. 

Zbornica javnega sektorja se ustanovi v skladu s tem zakonof 
s podzakonskim aktom, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije. 

Zbornica odgovarja za svoje obveznosti z vsem svoji"1 

premoženjem. Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zbornica, 
razen če ni v ustanovitvenem aktu drugače določeno, člani za 
obveznosti zbornice ne odgovarjajo. 

Zbornica je pravna oseba. Kot pravna oseba je zbornica lahko 
lastnica premičnih in nepremičnih stvari, lahko pridobiva pravica 
in prevzema obveznosti, lahko ustanavlja pravne osebe. 

Zbornica poroča ustanovitelju z letnim poročilom o poslovanju v 
skladu s 40. členom tega zakona. 

Obveznost priprave dodatnih poročil, njihovo vsebino in rok za 
njihovo predložitev se lahko določi z zakonom, z ustanovitveni"1 

aktom ali s pogodbo o financiranju programa zbornice. 

Zbornica mora voditi poslovne knjige in pripraviti ter predložiti 
letna poročila v skladu z zakonom, ki ureja računovodstvo. 

Cilji, zaradi katerih se ustanovi in deluje zbornica, so: 
- varovanje in zastopanje interesov javnih zavodov in drugifl 

pravnih in fizičnih oseb, članov zbornice, 
- svetovanje javnim zavodom in drugim osebam, ki opravljaj" 

javno službo, 
pospeševanje gospodarnega, učinkovitega in uporabnikom 
prijaznega dela subjektov javnega sektorja. 

VI. Odnosi z uporabniki javnih zavodov 

Javnost dela javnih zavodov 
37. člen 

Javni zavod mora na primeren način obveščati uporabnike svojih 
storitev o svojem delu, nalogah in pristojnostih, o pravicah i" 
obveznostih uporabnikov ter postopkih za njihovo uresničevanja' 
kot tudi o drugih pomembnih okoliščinah, ki vplivajo na odnose do 
uporabnikov. 

Za obravnavanje pripomb in predlogov uporabnikov se za vsako 
leto posebej pooblasti zaposlenega v javnem zavodu, ki dela z 
uporabniki. 

Pri obveščanju uporabnikov mora javni zavod predvsem: 
v prostorih, v katerih poteka poslovanje z uporabniki, v pisni 
obliki posredovati podatke iz prvega odstavka tega člena, 
poleg tega pa tudi Ime direktorja in članov nadzornega sveta 
ter imena oseb, ki poslujejo z uporabniki in drugih odgovornih 
oseb, 

- v prostorih, v katerih poteka poslovanje z uporabniki, v pisni 
obliki posredovati izjavo o strategiji javnega zavoda, 

- posredovati javnosti informacije, ki jih poseduje in so s predpisi 
opredeljene kot informacije javnega značaja, 
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organizirati ustrezno možnost pridobivanja informacij tudi 
Preko telefona in drugih zvez, za katere je zadostno tehnično 
opremljen, 
omogočiti vpogled v poročila o delu javnega zavoda, 
organizirati ustrezno možnost dajanja pripomb in predlogov 
uporabnikov na delo javnega zavoda, tako v ustni kot tudi v 
telefonski, elektronski in pisni obliki, 
v prostorih, v katerih poteka poslovanje z uporabniki, v pisni 
obliki navesti organ, ki nadzoruje delo javnega zavoda, ter 
Podatke, ki so potrebni za stik s tem organom, 
na drug ustrezen način zagotoviti obveščanje uporabnikov o 
svojem delu. 

Javnost dela javnega zavoda je odgovoren direktor javnega 
zavoda. 

Javni 

Poslovanje z uporabniki 
38. člen 

zavod mora pri svojem delu zagotoviti primeren odnos 
aP°slenih do uporabnikov. 

^avni zavod mora organizirati svoj delovni čas v skladu s 
Potrebami uporabnikov. 

^avni zavod mora najmanj enkrat letno ugotoviti mnenje 
Porabnikov o svojem delu in o možnih predlogih glede izboljšav 

sv°i'h storitev. 

® Ugotovitvah iz prejšnjega odstavka izda poročilo, ki je sestavni 
61 Poročila o doseženih ciljih in rezultatih dela javnega zavoda. 

Pripombe in predlogi uporabnikov 
39. člen 

Pripombe in predloge uporabnikov v zvezi z delom javnega 
Zavoda obravnava zaposleni, ki ga za to pooblasti nadzorni svet 
2a obdobje enega leta. Po preteku te dobe lahko nadzorni svet 
's,° osebo pooblasti ponovno. 

3a iz prejšnjega odstavka obvešča o svojih ugotovitvah 
[Vzorni svet, direktorja, osebe, na katere se ugotovitve nanašajo 
ln "Porabnika, ki je podal predlog ali pripombe. 

®ssbi iz prvega odstavka tega člena ni mogoče izreči ukrepa 
prenehanja delovnega razmerja na podlagi disciplinskega ali 
J*rugega postopka ali jo prerazporediti na drugo delovno mesto 

®z soglasja nadzornega sveta. 

V'L Dologoročna strategija razvoja, program dela, 
finančni načrt, letno poročilo zavoda in poročanje 
zavoda 

- način njihovega doseganja in izvrševanja, 
merila in kriteriji za ugotavljanje uresničevanja zastavljenih 
ciljev. 

V letnem poročilu javnega zavoda se ločeno prikazuje financiranje 
po virih financiranja iz 42. člena tega zakona. 

V finančnem načrtu se določi, kako se bo dejavnost javne službe 
v tekočem letu financirala iz javnih in nejavnih virov ter kakšen je 
predvideni obseg dejavnosti iz 17. člena tega zakona. 

Dodatne obvezne sestavine programa dela se lahko določijo z 
zakonom, ustanovitvenim aktom, podzakonskim aktom ali 
odlokom lokalne skupnosti. 

Poročanje zavoda 
41. člen 

Zavod poroča ustanovitelju z letnim poročilom o poslovanju v 
skladu s 40. členom tega zakona. 

Obveznost priprave dodatnih poročil, njihovo vsebino ter rok za 
njihovo predložitev se lahko določi z zakonom, ustanovitvenim 
aktom ali v pogodbi o financiranju programa. 

VIII. Financiranje 

Viri financiranja zavodov 
42. člen 

Javni zavod ima naslednje vire financiranja: 
1. Sredstva javnih financ, namenjena financiranju javne službe. 

Ta zagotovi ustanovitelj ali pravna oseba, določena z 
zakonom, za izvajanje javne službe. 

2. Zasebne vire namenjene za financiranje javne službe. Ta za 
izvajanje dejavnosti javne službe plačujejo neposredni 
uporabniki blaga in storitev javne službe v svojem imenu za 
svoj račun ali v tujem imenu za tuj račun. 

3. Druge vire, namenjene financiranju javne službe: prihodke od 
upravljanja s premoženjem, donacije, volila, sponzorstva in 
podobne vire. 

4. Prihodke iz dopolnilne dejavnosti po 17. členu tega zakona. 

Pravice in obveznosti med donatorjem, zapustnikom oziroma 
sponzorjem in javnim zavodom se uredijo z ustreznim pravnim 
aktom v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja oziroma 
v skladu z zakonom, ki ureja dedovanje. Donator, dedič zapustnika 
oziroma sponzor ne more pridobiti upravljavskih pravic v javnem 
zavodu. 

Zasebni zavod ima zasebne vire financiranja in vire, pridobljene 
na podlagi sklenjenih koncesijskih pogodb. 

Dologoročna strategija razvoja, program dela, 
finančni načrt, letno poročilo zavoda 

40. člen 

^flvod pripravi dolgoročno strategijo razvoja zavoda, program 
đe|a, finančni načrt in letno poročilo. 

^ Programu dela se določijo: 
cilji in naloge, ki jih bo zavod zasledoval in opravljal v 
posameznem letu v skladu s politiko in programi ustanovitelja 
ter dolgoročno strategijo razvoja zavoda, 

Evidentiranje stroškov javnih zavodov 
43. člen 

Javni zavodi evidentirajo stroške svojega poslovanja v skladu z 
računovodskimi standardi in drugimi računovodskimi predpisi, ki 
veljajo za javni sektor. 

Pristojni minister predpiše metodologijo določanja minimalnih 
standardov, ki jih mora javni zavod upoštevati pri ugotavljanju 
stroškov svojih dopolnilnih dejavnosti po 17. členu tega zakona. 
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Način financiranja programov javnih zavodov in 
finančno poslovanje 

44. člen 

Način financiranja javnih zavodov določajo predpisi, ki urejajo 
posamezno področje javne službe, opredeljene v prvem odstavku 
3. člena tega zakona. 

Za finančno poslovanje javnih zavodov se uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja javne finance. 

Cena blaga in storitev javne službe 
45. člen 

Cena blaga in storitev javne službe se določi v skladu z zakonom, 
ki to dejavnost opredeljuje kot javno službo, ne glede na vire 
financiranja in pravni status izvajalca javne službe. 

Uporaba presežka zavoda 
46. člen 

Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti za 
opravljanje in razvoj svojih dejavnosti. 

O uporabi presežka prihodkov nad odhodki iz prejšnjega 
odstavka, ki se ne razporedi v plače, odloča nadzorni svet javnega 
zavoda na predlog direktorja javnega zavoda. 

Presežek prihodkov nad odhodki iz javne službe se lahko 
poračuna v prihodkih tekočega leta. 

Zadolževanje javnega zavoda 
47. člen 

Javni zavod se sme v skladu z zakonom zadolžiti samo, če je to 
določeno v letnem finančnem načrtu in če so izpolnjeni pogoji iz 
zakona, ki ureja javne finance. 

Računovodstvo . 
48. člen 

Javni zavod mora voditi poslovne knjige ter pripraviti in predložiti 
letna poročila v skladu z zakonom, ki ureja računovodstvo in 
zakonom, ki ureja javne finance. 

Javni zavod mora ločeno izkazovati prihodke in druge prejemke 
ter odhodke in druge izdatke za opravljanje javne službe od 
prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov 
za opravljanje dopolnilnih dejavnosti 

Zasebni zavod mora voditi poslovne knjige ter pripraviti in predložiti 
letna poročila v skladu z zakonom, ki ureja računovodstvo. 

IX. Splošni akti zavoda 

Statut 
49. člen 

Zavod ima lahko statut, ki ga sprejme nadzorni svet. 

S statutom se določa notranja organizacija zavoda, naloge njegovih 
organov in njihovo sestavo, način njihovega delovanja in odločanja, 

način poslovanja zavoda in druga vprašanja, pomembna za 

njegovo delovanje. 

Splošni pogoji poslovanja javnega zavoda 
50. člen 

Javni zavod ima splošne pogoje poslovanja, ki jih sprejme direktor- 

S splošnimi pogoji poslovanja se uredi način uresničevanja pravic 
uporabnikov ter druga razmerja med uporabniki in javni"1 

zavodom. 

Za tisti del postopka uresničevanja pravic uporabnikov v razmerju 
do javnega zavoda, ki ni urejen s splošnimi pogoji poslovanja ali 
drugimi predpisi, se smiselno uporabljajo določbe predpisa o 
splošnem upravnem postopku. 

Drugi splošni akti 
51. člen 

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, ki jih sprejme direktor 

X. Nadzor 

Nadzor nad zakonitostjo dela 
52. člen 

Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda izvaja ustanovitelj in drugi 
pristojni državni organi, če je tako določeno z zakonom. 

Nadzor nad izvrševanjem predpisov 
53. člen 

Nadzor nad izvrševanjem predpisov, ki se nanašajo na javni 
zavod, izvajajo pristojni inšpekcijski organi ali drugi z zakonom 
določeni organi. 

Nadzor nad strokovnostjo dela 
54. člen 

Nadzor nad strokovnostjo dela zavoda izvaja pristojno ministrstvo 
ali pristojni organ lokalne skupnosti v skladu z zakonom ali 
odlokom lokalne skupnosti. 

Finančni nadzor 
55. člen 

Nadzor nad zakonito in smotrno rabo sredstev javnega zavoda 
opravljata ustanovitelj in Računsko sodišče Republike Slovenija' 

Nadzor nad izvajanjem finančnih predpisov, ki se nanašajo na 
javne zavode, opravlja ministrstvo, pristojno za finance. 

Letno poročilo zavoda, katerega obseg poslovanja presega 
1.000.000.000 SIT in ki ima 500 zaposlenih, mora vsako leto 
pregledati pooblaščeni revizor, ki ga na podlagi javnega razpisa 
izbere nadzorni svet zavoda. 

Z revizijskim poročilom zavod seznani ustanovitelja. 
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*'■ Prenehanje zavoda 

Razlogi za prenehanje zavoda 
56. člen 

2avod preneha: 
če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa zavoda 
v sodni register, 
če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju zavoda, 
če se zavod preoblikuje v drugo pravno osebo, 
če se zavod pripoji k drugi pravni osebi ali razdeli na več 
Pravnih oseb, 
s stečajem, če ustanovitelj ne prevzame obveznosti zavoda, 
v drugih primerih, določenih z zakonom ali aktom o ustanovitvi. 

v Primeru prenehanja zavoda po prvi in drugi alinei prejšnjega 
Ostavka se izvede postopek likvidacije zavoda v skladu z 
Ekonom, v primeru prenehanja po peti alinei prejšnjega odstavka 
Pa se izvede stečajni postopek v skladu z zakonom. 

^avod preneha z dnem pravnomočnosti odločbe o izbrisu iz 
s°dnega registra. 

Premoženje ob prenehanju zavoda in odgovornost za 
obveznosti 

57. člen 

^ Primeru prenehanja javnega zavoda na podlagi prve in druge 
a|inee prvega odstavka prejšnjega člena pripada njegovo 
Premoženje ustanovitelju. 

*"■ Prehodne in končne določbe 

Uskladitev z zakonom 
58. člen 

Pravne osebe, ki po dosedanjih predpisih poslujejo kot javni zavodi, 
Se morajo uskladiti v skladu z določbami tega zakona najkasneje 
v r°ku štirih let po njegovi uveljavitvi. 

Prehod premoženja javnih zavodov 
59. člen 

^ dnem uveljavitve tega zakona se prične postopek prehoda 
Premoženja, potrebnega za zagotavljanje blaga in storitev javne 
s'užbe, v last javnega zavoda, ki je pravna oseba. 

Obstoječi javni zavodi ugotovijo obseg in strukturo premoženja, 
ga upravljajo, z bilanco stanja na dan 31.12. leta, v katerem ta 

*akon začne veljati. Bilanci stanja mora biti priložen podroben 
s®znam premoženja iz poslovnih knjig, ki prehaja v last javnega 
*avoda. 

Ustanovitelji premoženje iz 11. člena tega zakona, potrebnega za 
dajanje javne službe, izločijo javnim zavodom 1.1. naslednjega 
J^a. S tem dnem javni zavod prične voditi premoženje v lastni 
klanci, neha pa se voditi v premoženjski bilanci ustanovitelja. 

p°dlaga za otvoritveni bilanci javnega zavoda in države oziroma 
'°kalne skupnosti po stanju na dan 1.1. naslednjega leta ter za 
Prenose premoženja v zemljiški knjigi in drugih javnih evidencah 
i® soglasje ustanovitelja k bilanci stanja na dan 31.12. leta, v 
katerem ta zakon začne veljati. 

^ last javnega zavoda se ne prenese objektov, namensko 
grajenih za potrebe zaščite in reševanja ob naravnih in drugih 

nesrečah, in namenskih gasilskih vozil, temveč se jih da javnemu 
zavodu le v uporabo s posebno pogodbo. 

Preoblikovanje javnih zavodov 
60. člen 

Pravne osebe, ki po dosedanjih predpisih delujejo kot javni zavodi 
in v zadnjih treh letih pred uveljavitvijo tega zakona v povprečju 
ne dosegajo polovice skupnega prihodka iz sredstev javnih financ 
ter javni zavodi, katerih dejavnost se po posebnih predpisih ukinja 
kot javna služba, se v roku iz 58. člena tega zakona preoblikujejo 
v gospodarsko družbo, zasebni zavod, javni sklad, ustanovo ali 
drugo pravno osebo po veljavni ureditvi, v kateri ima ustanovitelj 
kapitalsko naložbo. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko zakon za posamezne 
vrste javnih služb določi, da se te lahko izvajajo le v statusno- 
pravni obliki javnih zavodov, ki imajo za izvajanje javne službe 
potrebno premoženje. 

Del pravne osebe iz prejšnjih odstavkov tega člena, ki izvaja 
javno službo, se lahko izloči iz te pravne osebe in nadaljuje z 
delom kot javni zavod po tem zakonu. 

Postopek preoblikovanja 
61. člen 

Postopek preoblikovanja javnega zavoda se začne s sklepom o 
preoblikovanju javnega zavoda, ki ga sprejme ustanovitelj. 

V primeru, ko se javni zavod preoblikuje v drugo pravno osebo, 
začne ta z delom z dnem njenega vpisa v sodni register. 

Koncesija ob preoblikovanju 
62. člen 

Ustanovitelj lahko s pravno osebo, ki je nastala s preoblikovanjem 
iz javnega zavoda po prejšnjem členu tega zakona, sklene 
koncesijsko pogodbo za izvajanje javne službe, ki jo je izvajal ta 
javni zavod. 

Taka pravna oseba ima glede opravljanja javne službe pravice, 
dolžnosti in odgovornosti javnega zavoda. 

Koncesija za opravljanje javne službe se lahko da pravni osebi, 
če izpolnjuje za opravljanje javne službe predpisane pogoje. 

Koncesijska pogodba se sklene v skladu z zakonom in v skladu 
s predpisi, ki urejajo javne finance. 

Ustanovitev zbornice javnega sektorja 
63. člen 

Zbornica javnega sektorja iz 36. člena tega zakona, v katero se 
združujejo tudi javni zavodi, se ustanovi z aktom, ki ga sprejme 
Vlada Republike Slovenije v roku enega leta po uveljavitvi tega 
zakona. 

V ustanovitvenem aktu se opredeli razmerje zbornice do 
ustanovitelja, organi in delovanje zbornice, prostovoljno članstvo 
pravnih oseb javnega prava v zbornici, sestava in volitve v organe 
zbornice, odločanje organov zbornice, financiranje zbornice in 
druga vprašanja, potrebna za konstituiranje in delovanje zbornice, 
ki niso urejena s tem zakonom. 
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Priprava predpisov po 22. in 45. členu tega zakona 
64. člen 

Vlada izda predpis za določanje sejnin članom nadzornih svetov 
zavodov, po četrtem odstavku 22. člena, v roku enega leta po 
uveljavitvi tega zakona. 

Pristojno ministrstvo mora pripraviti predpis z metodologijo za 
izračunavanje cene blaga in storitev javne službe po drugem 
odstavku 43. člena tega zakona v roku enega leta po njegovi 
uveljavitvi. 

Preoblikovanje ostalih zavodov in skupnosti zavodov 
65. člen 

Pravne osebe, ki poslujejo v statusno-pravni obliki zavodov, se v 
roku iz 58. člena tega zakona preoblikujejo v gospodarsko družbo 
ali drugo pravno osebo, v kateri ima ustanovitelj kapitalsko 
naložbo. 

Skupnosti zavodov, ki delujejo kot pravne osebe, se v roku iz 
prvega odstavka tega člena preoblikujejo v skupnosti javnih 
zavodov po 35. členu tega zakona ali v gospodarsko družbo ali 
drugo pravno osebo, v kateri imajo ustanovitelji kapitalsko naložbo. 

Za preoblikovanje v zasebni zavod morajo pravne osebe iz prvega 
in drugega odstavka tega člena pridobiti dovoljenje pristojnega 
ministrstva v skladu s tem zakonom. 

Razveljavitev predpisov 
66. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12-418/91). 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati peta točka 
člena in tretji odstavek 2. člena Zakona o finančnem poslovanju 
podjetij (Uradni list RS, št. 54/99). 

Zakon o finančnem poslovanju podjetij velja za javne in zasebna 
zavode po tem zakonu. 

Uveljavitev zakona 
67. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

3. OBRAZLOŽITEV 

L Splošne določbe 

Predlagani zakon ureja javni zavod kol statusno obliko osebe 
javnega prava in zasebni zavod, kot statusno obliko zasebnega 
prava, kise ustanovi z dovoljenjem pristojnega ministrstva. Zakon 
ne ureja posameznih javnih služb ali posebnosti njihove 
organiziranosti. Zaradi tega se določbe tega zakona ne bodo 
uporabljale glede tistih vprašanj javnih zavodov, ki so s posebnimi 
zakoni urejena drugače. Predlog zakona definira javni zavod kot 
osebo javnega prava, ki izvaja javno službo in zasebni zavod kot 
osebo zasebnega prava, ki izvaja dejavnost na področjih vzgoje 
in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega 
varstva, invalidskega varstva in socialnega zavarovanja. Kadar 
zakon uporablja termin zavod, sta mišljena tako javni kot zasebni 
zavod (1. člen). 

V nadaljevanju sta urejeni statusno-pravni obliki javnega zavoda 
in zasebnega zavoda, kot obliki, katerih primarni namen ni 
ustvarjanje dobička. Z definiranjem zavoda kot posebne statusne 
oblike se ne posega v načelo numerus clausus statusnih oblik, ki 
velja v slovenskem pravnem redu. To načelo še zmeraj velja, 
vendar se dopolnjuje z oblikama, ki ju ureja ta zakon. Zakon 
nadalje dopušča, da se s posebnim zakonom lahko določi, da 
javni zavod nima pravne osebnosti. V tem primeru gre za entiteto, 
ki je urejena s predpisi o državni upravi. Največkrat bo to organ v 
sestavi. Če se bo imenoval javni zavod, bo moral nujno vsebovati 
pripis, da nima pravne osebnosti ali kratico b.p.o.. (2. člen). 

Zakon na začetku ureja tudi javno službo na področjih t.i. 
družbenih dejavnosti. Določena je lahko z zakonom ali z odlokom 
lokalne skupnosti. Zakon za javne zavode dejavnosti našteva 
primerma, saj se lahko na primer tudi medijska dejavnot opravlja 
kot javna služba v statusni obliki javnega zavoda (npr. Zakon o 

RTVS). Vsebinska in nomotehnična razlika do zasebnih zavodov 
je, da so dejavnosti, za katere se lahko ustanovi zasebni zavod, 
naštete taksativno. Katere storitve in dobrine javna služba 
zagotavlja, je povzeto v 16. členu. Zakon v tem členu tudi 
opredeljuje koncesijski način opravljanja javne službe, ko jo izvaja 
zasebni zavod (3. člen). 

II. Ustanovitev javnega zavoda 

Ustanovitelji javnega zavoda so lahko država, lokalna skupnost 
ali narodnostna skupnost. Ustanovitelji zasebnega zavoda so 
lahko fizične ali pravne osebe. Pravna oseba javnega prava ie 

lahko ustanoviteljica zasebnega zavoda le s soglasjem 
ustanovitelja. Zakon ne vsebuje omejitve za tujce ipd. Zavod lahko 
ustanovi tudi več ustanoviteljev skupaj. Pri javnem zavodu so 
tudi v primeru več ustanoviteljev ti taksativno opredeljeni 

Če je oseba javnega prava ustanoviteljica zasebnega zavoda, ie 

to pod pogojem, da so sredstva za ustanovitev in delovanje 
zasebnega zavoda zagotovljena iz nejavnih virov financiranja 
pravne osebe javnega prava. To pomeni, kolikor bo (so) 
ustanovitelj zasebnega zavoda javni zavod, bodo za to lahko 
namenjena le sredstva iz dopolnilne dejavnosti po 17. členu tega 
zakona, oziroma rugih virov po 4. točki, prvega odstavka 42■ 
člena tega zakona. (4. člen). 

Za Republiko Slovenijo izvaja ustanoviteljske pravice Vlada 
Republike Slovenije, za lokalno skupnost svet lokalne skupnost1 

ali drug organ, določen s predpisom lokalne skupnosti, za 
samoupravno narodnostno skupnost pa njen reprezentativni or- 
gan. Za zasebni zavod izvajajo ustanoviteljske pravice njegow 
ustanovitelji (5. člen). 
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6 ie več ustanoviteljev ustanovilo skupni zavod, izvajajo svoje 
ustanoviteljske pravice preko sveta ustanoviteljev, katerega z 
ustanovitvenim aktom ustanovijo vsi ustanovitelji. Vsak od 
ustanoviteljev imenuje v svet enega člana, pri čemer ima vsak 

ar an glas, če z ustanovitvenim aktom ni določeno drugače. 
Odločitve sprejema svet z večino glasov. Pri neodločenem 
9lasovanju prevlada glas predsednika. Druga vprašanja 
or9anizacije in načina dela tega sveta se uredijo z ustanovitvenim 
akt°m (6. člen). 

Javni zavod in zasebni zavod se ustanovita z ustanovitvenim 
aktom, ki ga sprejme ustanovitelj. S tem aktom se uredijo vsa 
razmerja med ustanoviteljem in zavodom. Če je ustanoviteljev 
Več' ga morajo sprejeti vsi v enakem besedilu, pri čemer se 
njihove medsebojne pravice in obveznosti uredijo s tem aktom in 
s Pogodbo. Po sprejemu akta o ustanovitvi imenuje ustanovitelj 
Vršilca dolžnosti poslovodnega organa, ki pod nadzorstvom 
ustanovitelja opravi priprave za začetek dela zavoda (7. člen). 

Akt o ustanovitvi javnega in zasebnega zavoda vsebuje temeljne 
statusne elemente, potrebne za sodno registracijo zavoda. 
yaiPomembnejša novost je dolžnost ustanovitelja za trajno 
"nanciranje javne službe pri javnem zavodu, oziroma trajno 
'Nanciranje dejavnosti zasebnega zavoda. Navedbe tega člena 
so obvezne in jih mora vsebovati vsak akt o ustanovitvi javnega 
a" zasebnega zavoda (8. člen). 

s Pogodbo iz prejšnih določb ustanovitelji javnega zavoda (če jih 
la več) in zasebnega zavoda uredijo medsebojne pravice in 
obveznosti pri zagotavljanju sredstev za delovanje zavoda, 
Csdsebojne pravice in obveznosti pri uporabi javnih dobrin in 
iavnih storitev, ki jih zagotavlja javni zavod in medsebojne pravice 
in obveznosti v primeru prenehanja zavoda. Če z zakonom ali 
^gim aktom ni določeno drugače, ustanovitelj zagotavlja javnemu 
*avodu finančna sredstva, za izvajajnje določene javne službe 
na podlagi letne pogodbe o financiranju, ki jo vsako leto posebej 
skleneta ustanovitelj in javni zavod (9. člen). 

Po predlogu zakona imajo ustanovitelji dve temeljni pristojnosti, ki 
naj bi zagotovili njihov vpliv na delovanje javnega zavoda in 
zasebnega zavoda. Prva se nanaša na njegove organe, in sicer 
tako, da ustanovitelj imenuje In razrešuje člane nadzornega sveta 
zavoda. Druga pristojnost pa se nanaša na splošne akte zavoda, 
1ako da ustanovitelj potrjuje dolgoročno strategijo razvoja zavoda, 
l°tni finančni načrt in zaključno poročilo. Terminologija je usklajena 
s predpisi o računovodstvu. Posamezni akti so definirani v 
Uvedenih predpisih (10. člen). 

Opredelitev sredstev za delo zavoda je ključna tako za javne kot 
zasebne zavode. Ustanovitelj z ustanovitvenim aktom javnemu 
Zavodu, samo tistemu, ki je pravna oseba, izroči v last premoženje, 
toga ta potrebuje za izvajanje javne službe. Premoženje se opredeli 
z otvoritveno bilanco po 59. členu tega zakona. Premoženje 
Predstavljajo nepremičnine, premičnine in finančna sredstva, za 
katere ustanovitelj z aktom ugotovi, da so potrebne za izvajanje 
lavne službe. 

Zakon v drugem odstavku 11. člena tudi deregulira upravljavsko 
funkcijo direktorja javnega zavoda. To je izvedeno tako, da se 
Postavlja prag prostega poslovanja. Javni zavod mora pridobiti 
Pisno soglasje ustanovitelja za prodajo, zastavo, menjavo in drugo 
razpolaganje s prenošenim premoženjem iz prvega in drugega 
odstavka tega člena v vrednosti več kot 10 milijonov tolarjev. Do 
toga zneska lahko direktor na lastno odgovornost upravlja s 
Premoženjem zavoda (na primer proda amortizirano osnovno 
sredstvo Ipd.). Za oddajo v najem navedenega premoženja 
soglasje nI potrebno. 

Ustanovitelj zasebnega zavoda prenese v last zavoda 
premoženje, ki ga ta potrebuje za izvajanje dejavnosti. Premoženje 
zasebnega zavoda predstavljajo nepremičnine, premičnine in 
finančna sredstva, za katera ustanovitelj z aktom ugotovi, da so 
potrebna za izvajanje dejavnosti, za katero je zasebni zavod 
ustanovljen. 

Medsebojne pravice in obveznosti glede upravljanja s 
premoženjem, ki na podlagi zakona ostane last ustanovitelja, se 
uredijo z aktom o ustanovitvi zavoda (11. člen). 

Javni zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim 
premoženjem. Poleg tega odgovarja za obveznosti javnega 
zavoda tudi ustanovitelj, razen če ni v ustanovitvenem aktu 
drugače določeno. Zasebni zavod odgovarja enako kot javni, s 
tem da ustanovitelj zmeraj odgovarja. Tako se pravno uredi 
praznina, ko se je statusna oblika zavoda praktično v veliko 
primerih uporabljala za ustanavljanje pravnih subjektov z omejeno 
odgovornostjo, brez ustanovitvenega (jamstvenega) kapitala. 
Zasebni zavod je posebna statusna oblika in se ustanovi s 
soglasjem ministrstva za relevantni družbeni namen. Zato omejena 
odgovornost ustanovitelja ni primerna (12. člen). 

Vpis v sodni register zavoda je konstitutivnega značaja. Z vpisom 
pridobi zavod lastnost pravne osebe (13. člen). 

Firma označuje ime, s katerim zavod posluje. Firma ima lahko 
dodatne sestavine, ki zavod podrobneje označujejo. Te ne smejo 
biti take, da spravljajo ali utegnejo spraviti v zmoto glede vrste ali 
obsega poslovanja ali da bi utegnilo priti do zamenjave s firmo 
osebe ali bi kršile pravice drugih oseb. Firma javnega zavoda 
vsebuje poimenovanje javni zavod zaradi polne in javne 
preglednosti. Firma zasebnega zavoda iz istih razlogov vsebuje 
poimenovanje zasebni zavod (14. člen). 

Sedež zavoda je v kraju, kjer je vpisan v sodni register. Takšna 
ureditev za javne in zasebne zavode je enaka kot za druge pravne 
osebe v slovenskem pravnem redu (15. člen). 

III. Dejavnost zavoda in koncesija 

V poglavju o dejavnosti zakon najprej opredeljuje temeljno 
dejavnost javnega zavoda. To je program javne službe, ki pomeni 
zagotavljanje blaga (dobrin) in storitev javne službe. Pojem 
zagotavljanje se uporablja zato, ker gre prijavni službi najprej za 
brezplačno zagotavljanje storitev (npr. osnovno, srednje in visoko 
šolstvo, primarno zdravstvo, javne kulturne prireditve ipd.) in 
dobrin (zdravila, očala, ortopedski pripomočki ipd.). Brezplačno 
je takrat, ko je v celoti financirano iz javnih sredstev. Javna služba 
pa pomeni tudi zagotavljanje javnih dobrin regulirano odplačno 
(ne tržno), ko uporabniki zagotavljanje blaga in storitev javne 
službe sofinancirajo po vnaprej določenih pravilih (na primer 
varstvo in oskrba otrok v vrtcih, varstvo in oskrba starostnikov v 
domovih za upokojence, kulturne prireditve, izobraževanje izrednih 
študentov ipd.). 

Cena javne službe, ki ni tržna kategorija, se oblikuje po metodologiji 
tega zakona v skladu s 43. členom (16. člen). 

Dopolnilna dejavnost pomeni, da javni zavod lahko ponuja svoje 
blago in storitve tudi na trgu, pri čemer to ne sme iti na račun 
temeljne dejavnosti. V primeru prodaje blaga in storitev na trguje 
treba pri tem obračunati vse stroške uporabe javnih sredstev in 
jih na podlagi letnega obračuna upoštevati pri proračunskem 
financiranju, ki ga zagotavlja ustanovitelj. Dopolnilna dejavnost 
praviloma pomeni "presežne storitve" temeljne dejavnosti oz. 
javne službe (17. člen). 
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Zakon ureja tudi pogodbo o koncesiji za t.i. družbene dejavnosti, 
ko javno službo opravlja pravna (na primer zasebni zavod ali 
gospodarska družba) ali fizična oseba (na primer samostojni 
podjetnik) in ne javni zavod. S pogodbo o koncesiji se uredijo 
razmerja v zvezi z opravljanjem javne službe po tem zakonu 
med koncedentom in koncesionarjem ter določijo pogoji, pod 
katerimi mora koncesionar opravljati javno službo, v skladu s 
tem zakonom in s predpisi, ki urejajo javno službo. Koncesija se 
določi z zakonom ali odlokom občine ali mesta ali z odločbo 
pristojnega organa v skladu z zakonom oziroma odlokom (akt o 
koncesiji). Organ, ki daje koncesijo (koncedent), oseba, ki se ji 
daje koncesija (koncesionar), skleneta pogodbo o koncesiji. 
Koncedent lahko da koncesionarju v uporabo za opravljanje javne 
službe potrebne prostore in opremo. Koncesija se lahko da za 
določen ali nedoločen čas. Koncedent lahko odvzame koncesijo, 
če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi in 
aktom o koncesiji ter s pogodbo o koncesiji (18. člen). 

IV. Upravljanje javnega zavoda 

Zakon uvaja sodobni dvotirni sistem upravljanja na področju 
družbenih dejavnosti, podoben kot že dvanajst let velja na 
področju gospodarstva. Organi zavoda (javnega in zasebnega) 
so po novem nadzorni svet in direktor oziroma več-članska uprava. 
Zakon dopušča tudi oblikovanje fakultativnih organov strokovnega 
in/ali uporabniškega sveta, če je takšna potreba na posameznem 
področju. Ustanovitelj je tisti, ki z ustanovitvenim aktom določi, 
katere fakultativne organe bo zavod imel (19. člen). 

Nadzorni svet je sestavljen iz predstavnikov ustanovitelja in tretjine 
predstavnikov, zaposlenih v zavodu. Predstavnike ustanovitelja 
imenuje ustanovitelj, zaposleni pa svoje predstavnike izvolijo. 
Zakon uvaja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati člani nadzornega 
sveta. Mandat članov nadzornega sveta je štiri leta. Predsednik 
nadzornega sveta pa je zmeraj predstavnik ustanovitelja (20. 
člen). 

Zakon določa pogoje za razrešitev članov nadzornega sveta. Z 
zakonom se lahko določijo tudi dodatni razlogi za razrešitev člana 
nadzornega sveta. Člane nadzornega sveta razreši tisti, ki jih je 
imenoval oziroma izvolil (21. člen). 

Zakon postavlja standard enako kot zakon o gospodarskih 
družbah, da morajo člani nadzornega sveta pri svojem delu ravnati 
s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika. Za kršitev 
tega standarda člani nadzornega sveta odškodninsko odgovarjajo. 
Člani morajo varovati poslovno tajnost javnega zavoda. Za svoje 
delo odgovarjajo tistemu, ki jih je imenoval oziroma izvolil. Na 
podlagi njihovih pooblastil so člani nadzornega sveta odgovorni 
za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih dolžnosti. 
Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnin in povračila drugih 
stroškov, skladno s predpisom, ki ga izda vlada na predlog ministra 
za finance v roku enega leta po sprejemu zakona (22. člen). 

Nadzorni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. 
Če je rezultat neodločen, odloči glas predsednika. S tem zakon 
odpravlja tako imenovano "dead lock" pozicijo, ko zaradi istega 
števila glasov za in proti ne more priti do odločitve. Odgovornost 
za odločitev je tukaj predsednikova (23. člen). 

Nadzorni svet je pristojen za imenovanje in razreševanje 
direktorja, nadziranje njegovega dela, sprejemanje statuta (opcijski 
akt), sprejemanje dolgoročne strategije javnega zavoda, ki jo 
potrjuje ustanovitelj, za odločanje o pritožbah v posamičnih 
zadevah ter za druge zadeve, kijih določa posamezen zakon ali 
ustanovitveni akt. Za izvajanje svojih pristojnosti ima neomejen 
vpogled v dokumentacijo zavoda (razen podatkov, ki sodijo v 

kategorijo varstva osebnih podatkov), poleg tega pa lahko zahteva 
tudi direktorjevo poročilo o izvajanju nalog iz njegove pristojnost 
(24. člen). 

Organ upravljanja javnega zavoda je direktor. Zavod ima lahko 
tudi več-člansko upravo. Če obseg poslovanja javnega zavoda 
presega 1.000.000.000 SIT in ima zavod več kot 500 zaposlenih, 
se obvezno imenuje upravo (30. člen). Direktorja imenuje 
ustanovitelj na podlagi javnega natečaja. Direktor je imenovan & 
dobo petih let in je lahko ponovno imenovan. 

Če direktor umre, postane poslovno nesposoben, je razrešen aH 
pa mu je potekel mandat in zaradi tega ne more zastopati 
predstavljati javnega zavoda, imenuje nadzorni svet vršilca 
dolžnosti direktorja javnega zavoda, vendar najdlje za eno leto- 
Zakon tudi za vršilca dolžnosti postavlja iste vstopne pogoje, kot 
za direktorja. Radio legis takšne ureditve je v poslovni sposobnosti 
vršilca direktorja. Glede na to, da bo, sicer omejen čas, lahko 
zastopal in predstavljal zavod v pravnem prometu običajno kot 
direktor, mora tudi izpolnjevati iste vstopne pogoje za nastop 
funkcije kot direktor (25. člen). 

Zakon določa tudi pogoje za imenovanje direktorja. Za direktorja 
je lahko imenovana vsaka neomejeno poslovno sposobna fizična 
oseba, razen osebe: 
■ ki je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja 

zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno 
varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih 
sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno 
premoženje, in sicer za obdobje petih let po pravnomočnosti 
sodbe, vendar ne prej kot dve leti po prestani kazni zapora, 
ki ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opra vijanja poklica, 
in sicer za čas trajanja prepovedi, 
če je bil kot direktor zavoda ali član uprave podjetja, nad 
katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen 
na plačilo odškodnine upnikom po predpisih, ki urejajo finančno 
poslovanje podjetij, in sicer za obdobje dveh let po 
pravnomočnosti sodbe. 

Pogoji so izenačeni s pogoji, ki jih predpisuje zakonodaja o 
gospodarskih družbah. V nasprotnem bi bilo vprašljivo ustavno 
varovano načelo enakosti pred zakonom 

Zakon uvaja nezdružljivost funkcije direktorja zavoda z izvoljeno 
ali imenovano funkcijo pri financerju zavoda, če gre za financiranje 
iz javnih sredstev Zakon postavlja pravno presumpcijo kolizijo 
interesov in to razrešuje s posebno ureditvijo. (26. člen). 

Direktor je poslovodni organ javnega zavoda. V okviru svojega 
položaja zastopa in predstavlja javni zavod ter organizira in vodi 
njegovo delo in poslovanje, poleg tega pa tudi izdaja konkretne 
pravne akte v posamičnih zadevah, če s predpisi ni drugače 
določeno. Direktor odgovarja za uresničevanje ciljev javnega 
zavoda, za smotrno upravljanje in razpolaganje s sredstvi zavoda 
ter za škodo, ki jo je povzročil naklepno ali iz velike malomarnosti■ 
Odgovornost direktorja je enaka kot za člane nadzornega sveta■ 
Direktor odgovarja po standardu skrbnosti vestnega in poštenega 
gospodarstvenika, enako kot direktor gospodarske družbe (27- 
člen). 

Predlagani zakon se za izvedbo postopka javnega natečaja in 
izbirnega postopka za direktorja javnega zavoda sklicuje na zakon 
o javnih uslužbencih. 

Za izbiro in imenovanje direktorja zasebnega zavoda se izvede 
javni razpis v skladu s predpisi s področja delovnih razmerij (28■ 
člen). 
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Direktorja zavoda razreši ustanovitelj pod pogoji, kijih predpisuje 
zakon. Pravno varstvo je ustavno zagotovljeno. Zoper odločitev 
ustanovitelja ni pritožbe, vendar pa zakon predvideva sodno 
varstvo (29. člen). 

Uprava se določi z ustanovitvenim aktom, pri čemer vse določbe 
tega zakona, ki se nanašajo na direktorja, veljajo tudi za 
Predsednika in člane uprave. Uprava je lahko največ petčlanska. 
Ceje uprava veččlanska, je eden od članov zadolžen za strokovno 
delo zavoda. Če pa ima zavod več kot 500 zaposlenih, je uprava 
ot>vezna. 

Norma je sodobna in se zgleduje po primerjalnopravni ureditvi 
zavodov kontinentalnega evropskega tipa (30. člen). 

Zavod ima lahko strokovni svet, če je tako določeno z 
Ustanovitvenim aktom. Ponekod področne zakonodaje 
Podpisujejo strokovni program. V takšnih primerih je strokovni Svet nujen. Strokovni svet sestavljajo strokovnjaki na področju 
"^javnostijavnega zavoda. Glede na različnost dejavnosti, kijih 
°Pravljajo javni zavodi, prepušča podrobnejšo opredelitev sestave 
(" načina dela strokovnega sveta ustanovitvenemu aktu in statutu 
izvnega zavoda. Tudi ta norma se zgleduje po primerljivih pravnih 
ureditvah (31. člen). 

Zavod ima lahko tudi uporabniški svet, če je tako določeno z 
ustanovitvenim aktom ali zakonom. Uporabniški svet sestavljajo 
uporabniki blaga in storitev s področja dejavnosti zavoda. Način 
njihove izbire in imenovanja se določi z ustanovitvenim aktom 
lavnega zavoda ali z zakonom. 

^Porabniški svet obravnava vprašanja izvajanja javne službe, 
Pomembna za uporabnike, predlaga izboljšave za delo zavoda, 
dale nadzornemu svetu in direktorju mnenja in predloge glede 
0rQanizacije dela in možnosti za razvoj dejavnosti javne službe 
,er opravlja druge z zakonom, ustanovitvenim aktom, statutom 
a" drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge. 

Uporabniški svet konec poslovnega leta sprejme svoje mnenje. 
posreduje ga direktorju in nadzornemu svetu. Direktor in nadzorni Svet morata mnenje uporabniškega sveta obravnavati v roku 
er>ega meseca in nanj pisno odgovoriti. 
s tem je funkcija uporabniškega sveta zaokrožena, saj organi 
zavoda morajo reagirati na njegovo mnenje (32. člen). 

Postopek imenovanja in razrešitve članov strokovnega sveta in 
uporabniškega sveta se uredi z aktom o ustanovitvi. Podrobnejša 
sestava in način oblikovanja strokovnega sveta in uporabniškega 
sveta se določijo s statutom zavoda ali s pravilnikom, če zavod 
nima statuta (33. člen). 

Organizacija javnega zavoda 
peto poglavje vsebuje določbe o organizaciji javnega zavoda. 
Notranjo organizacijo javnih zavodov povsem prepušča njihovim 
ustanovitvenim aktom in statutom, s čimer zagotavlja njihovo 
organizacijsko prilagodljivost glede na njihovo dejavnost in 
spremembe v okolju. Pri tem daje možnost zavodom, da oblikujejo 
Področne ali območne organizacijske enote, katerim lahko dajo 
določena pooblastila v pravnem prometu (34. člen). 

Zakon dopušča povezovanje javnih in zasebnih zavodov v 
skupnosti. Skupnosti zavodov opravljajo skupne zadeve za svoje 
člane. Zavodi se lahko s soglasjem ustanovitelja povezujejo v 
skupnosti zavodov za opravljanje skupnih zadev. Zadeve, ki jih 
opravlja skupnost zavodov, organi in organizacija skupnosti se 
določijo z societetno pogodbo o ustanovitvi in delu skupnosti. 

Skupnost zavodov ni pravna oseba. Pravice in obveznosti 
zavodov, ki se povezujejo v skupnost zavodov, se uredijo v skladu 
predpisi s področja obligacijskih razmerij, ki veljajo za societetno 
pogodbo. 

Subjektiviteta skupnosti zavodov kot osebe javnega prava ni 
smiselna, saj ne opravlja niti javne službe, niti ni javno financirana. 
Kot zasebni subjekt pa skupnost tudi ne more delovati, saj se 
vanjo povezujejo javni subjekti. Zato je najprimernejša oblika 
societa, ki v polni meri izpoljnjuje namen, zaradi katere se zavodi 
povezujejo (35. člen). 

Predlagani zakon na novo ureja zbornico javnega sektorja. To je 
prostovoljna zbornica, v katero se včlanjujejo javni zavodi ter 
fizične in pravne osebe, ki izvajajo javno službo na podlagi 
koncesije, licence, dovoljenja ipd.. Kolikor se v zbornico včlanijo 
javni zavodi, le-ti plačujejo članarino iz t.i. tržnih prihodkov 
(dopolnilne dejavnosti). To zakon izrecno predpisuje. 

Ustanovitelj zbornice je Republika Slovenija. Zbornica javnega 
sektorja se ustanovi s podzakonskim aktom, ki ga sprejme Vlada 
Republike Slovenije v roku enega leta po uveljavitvi zakona. Zakon 
ureja minimalne statusne elemente za zbornico, da se lahko 
ustanovi. Zbornica je pravna oseba. Kot pravna oseba je lahko 
lastnica premičnih in nepremičnih stvari, lahko pridobiva pravice 
in prevzema obveznosti, lahko ustanavlja pravne osebe oziroma 
se vanje vključuje. Članstvo v zbornici je prostovoljno. 

Cilji, zaradi katerih se ustanovi in deluje zbornica, so: varovanje in 
zastopanje interesov članov zbornice; svetovanje osebam javnega 
prava, ki opravljajo javno službo; pospeševanje gospodarnega, 
učinkovitega in uporabnikom prijaznega dela subjektov javnega 
sektorja (36. člen). 

VI. Odnosi z uporabniki 

Povsem nova je ureditev odnosov z uporabniki, ki jo vsebuje 
šesto poglavje predlaganega zakona. Ta ureditev pomeni 
implementacijo enega od evropskih standardov za delovanje javne 
uprave, in sicer je to načelo odprtosti javne uprave. V tem okviru 
najprej ureja javnost dela javnega zavoda, ki opredeljuje predvsem 
način komuniciranja med javnim zavodom in uporabniki ter 
posebne načine njihovega obveščanja. Na tem mestu upošteva 
tudi novo ureditev dostopa do informacij javnega značaja. 

V tem okviru mora javni zavod na primeren način obveščati 
uporabnike svojih storitev o svojem delu, nalogah in pristojnostih, 
o pravicah in obveznostih uporabnikov ter postophh za njihovo 
uresničevanje, kot tudi o drugih pomembnih okoliščinah, ki vplivajo 
na odnose do uporabnikov. Za javnost dela javnega zavoda je 
odgovoren njegov direktor (37. člen). 

Javni zavod mora biti pri svojem delu usmerjen k svojim 
uporabnikom. Tako morajo odgovorne osebe v javnem zavodu 
zagotoviti primeren odnos zaposlenih do uporabnikov in 
organizirati delovni čas zavoda glede na njihove potrebe. Javni 
zavod mora najmanj enkrat letno ugotoviti mnenje uporabnikov o 
svojem delu in o možnih predlogih za izboljšavo svojih storitev. 
Na podlagi teh ugotovitev pripravi poročilo, kije sestavni del poročila 
o doseženih ciljih in rezultatih dela javnega zavoda (38. člen). 

Pomemben del odnosov do uporabnikov je obravnava njihovih 
pripomb in predlogov. Zakon določa, da pripombe in predloge 
uporabnikov v zvezi z delom javnega zavoda obravnava 
zaposleni, ki ga za to pooblasti nadzorni svet za obdobje enega 
leta. Po preteku te dobe lahko nadzorni svet isto osebo pooblasti 
ponovno. Ta pooblaščeni zaposleni obvešča o svojih ugotovitvah 
nadzorni svet, direktorja, osebe, na katere se ugotovitve nanašajo 
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ter uporabnika, ki je podal predlog ali pripombe. Za varstvo 
njegovega položaja mu ni mogoče izreči ukrepa prenehanja 
delovnega razmerja na podlagi disciplinskega ali drugega 
postopka ali ga prerazporediti na drugo delovno mesto brez 
soglasja nadzornega sveta (39. člen). 

VII. Dologoročna strategija razvoja, program dela, 
finančni načrt, letno poročilo zavoda in poročanje 
zavoda 

Nov je tudi način poročanja javnega zavoda. Javni in zasebni 
zavod sta dolžna pripraviti dolgoročno strategijo, finančni načrt in 
letno poročilo. V programu dela se določijo: 
- cilji in naloge zavoda v posameznem letu v skladu s politiko in 

programi ustanovitelja ter dolgoročna strategija razvoja 
zavoda, 
način njihovega doseganja in izvrševanja, 
merila in kriteriji za ugotavljanje uresničevanja zastavljenih 
ciljev. 

V letnem poročilu javnega zavoda se ločeno prikazuje financiranje 
po virih financiranja iz 42. člena. 

V finančnem načrtu se določi, kako se bo dejavnost javne službe 
v tekočem letu financirala iz javnih in nejavnih virov ter kakšen je 
predvideni obseg dopolnilne (tržne) dejavnosti.Dodatne obvezne 
sestavine programa dela se lahko določijo z zakonom, 
ustanovitvenim aktom, podzakonskim aktom ali odlokom lokalne 
skupnosti. 

Terminologija in vsebina poročanja zavodov je usklajena s predpisi 
s področja računovodstva (40. člen). 

Javni in zasebni zavod sta dolžna poročati ustanovitelju z letnim 
poročilom o poslovanju v skladu s prejšnjim členom. Obveznost 
priprave dodatnih poročil, njihovo vsebino ter rok za njihovo 
predložitev se lahko določi z zakonom, ustanovitvenim aktom ali 
v pogodbi o financiranju programa. Obveznost obeh statusno- 
pravnih oblik je tukaj izenačena (41. člen). 

Vili. Financiranje 

Eno od osrednjih poglavij zakona ureja financiranje zavodov. V 
tem delu zakon ureja vire financiranja javnih in zasebnih zavodov. 
Zakon loči vire javnega zavoda in zasebnega. Javni zavod ima 
naslednje vire financiranja: 
- javne vire, namenjene za financiranje javne službe, ki jih 

predstavljajo sredstva javnih financ, 
- nejavne vire, namenjene za financiranje javne službe, ki jih 

predstavljajo v glavnem zasebna sredstva (na primer doplačila 
pri storitvah vrtcev, domov za upokojence, pa tudi izredni 
študij na fakultetah ipd.), 
prihodke iz dopolnilne dejavnosti (tržne dejavnosti), 

- prihodke od upravljanja s premoženjem, 
■ donacije, 

volila in sponzorstva pravnih in fizičnih oseb, 
• podobne vire. 

Zasebni zavod ima zasebne vire financiranja in vire, pridobljene 
na podlagi sklenjenih koncesijskih pogodb (42. člen). 

Zakon ureja položaj javnih zavodov pri njihovem nastopanju na 
trgu. Če je javni zavod pri pridobivanju sredstev na tržni način 
uporabljal sredstva, namenjena za izvajanje javne službe, moto 
to obračunati in ta del prihodka. 

Cilj norme je urediti pregledno financiranje javnih zavodov glede 
na to, da se lahko javni zavodi financirajo tudi iz plačil za blago i" 
storitve na trgu. Sedanji položaj javnih zavodov, ki ob 
proračunskem financiranju prodajajo svoje storitve še na trgu, 
postavlja druge ponudnike istih storitev v neenakopraven položaj 
pri nastopanju na trgu. Takšen položaj predstavlja kršitev ene 
temeljnih politik EU, to je varstva svobodne konkurence, ti 
vključuje tudi enakopravnost nastopanja na trgu, neposredno pa 
pomeni kršitev 86. in 87. člena Pogodbe o Evropski skupnosti. 

To tržno nepravilnost novi zakon odpravlja z zavezo vzpostavitve 
metodologije za obračun stroškov, ko se javna sredstva 
uporabljajo za izvajanje dopolnilnih dejavnosti. (43. člen). 

Način financiranja programov javnih zavodov po javnofinančnih 
predpisih in njihovo finančno poslovanje je opredeljeno v tem 
členu. Norma velja za javne, ne pa tudi za zasebne zavode (44- 
člen). 

Cene blaga in storitev javne službe se določijo glede na potrebno 
pokrivanje stroškov ter glede na načrtovane cilje in naloge javnega 
zavoda. Cene blaga in storitev javne službe, se določijo v skladu 
z zakonom, ki ureja javno službo, ki jo izvaja javni zavod. 

Če javni zavod izvaja javno službo, ki se financira tudi iz nejavnih 
virov, se cena zagotavljanja blaga in storitev tako financirane 
javne službe oblikuje z metodologijo določanja cen v skladu z 
aktom ustanovitelja. 

V tem členu je predpisana obveza ustanovitelja, da sprejme 
metodologijo za izračunavanje cen blaga in storitev javne službe 
(45. člen). 

Presežek prihodkov nad odhodki od dejavnosti zavod lahko 
uporabi za razvoj svojih dejavnosti. 

Javni zavod sme tudi uporabiti presežek za plače in nagrajevanje 
delovne uspešnosti zaposlenih v skladu s predpisi, ki urejajo 
sistem plač v javnem sektorju. 

O uporabi presežka prihodkov nad odhodki odloča nadzorni svet 
na predlog direktorja javnega zavoda s soglasjem ustanovitelja. 

Ustanovitelj ali financer lahko odloči, da se presežek poračuna 2 
nižjimi transferi v tekočem letu. (46. člen). 

Omejeno je tudi zadolževanje javnih zavodov (ne zasebnih), ki 
se smejo zadolžiti samo v primeru, če je to določeno v njihovem 
letnem finančnem načrtu in če so izpolnjeni pogoji iz Zakona o 
javnih financah (47. člen). 

Zavod mora voditi računovodstvo in predložiti letna poročila 
skladno s predpisi o računovodstvu. Za jasnejšo preglednost 
finančnega poslovanja iz javnih sredstev in drugih virov predlog 
zakona določa, da mora javni zavod izkazovati sredstva, ki jih 
dobi iz dopolnilne dejavnosti in iz nejavnih virov Javne službe, 
ločeno od vseh drugih virov (48. člen). 
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'*• Splošni akti zavoda 

Najbolj pomembna splošna akta zavoda sta statut in splošni pogoji 
Poslovanja. Statut je fakultativni akt, s katerim se določa notranja 
0rQanizacija javnega zavoda, naloge njegovih organov in njihova 
Ustava, način njihovega delovanja in odločanja, način poslovanja 
lavnega zavoda in druga vprašanja, pomembna za njegovo 
Movanje (49. člen). 

Splošne pogoje poslovanja mora imeti tisti javni zavod, ki deluje v 
razmerju do uporabnikov svojih storitev. Sprejme jih direktor. Z 
"J'/n se določi način uresničevanja pravic uporabnikov ter druga 
Ozmerja med javnim zavodom in uporabniki (50. člen). 

Jaw" zavod ima lahko tudi druge splošne akte, ki jih sprejme 
^rektor (51. člen). 

Nadzor 

Nadzor nad delom javnih in zasebnih zavodov je predmet 
"aslednjega poglavja predlaganega zakona. Pri tem sistematično 
Ureia štiri vrste nadzora, in sicer nadzor nad zakonitostjo njihovega 
de'a, nadzor nad izvrševanjem predpisov oziroma inšpekcijski 
nadzor, nadzor nad strokovnostjo dela ter finančni nadzor. 

Nadzor nad zakonitostjo dela javnega in zasebnega zavoda izvaja 
Ustanovitelj (52. člen). 

Nadzor nad izvrševanjem predpisov, ki se nanašajo na zavod, 
'lajajo pristojni inšpekcijski organi (53. člen), nadzor nad 
strokovnostjo dela javnega zavoda pa izvaja pristojno ministrstvo 
a" pristojni organ lokalne skupnosti (54. člen). 
Finančni nadzor zajema nadzor nad zakonito in smotrno rabo 
Sr$dstev ter nadzor nad izvajanjem finančnih predpisov. Prvi 
nadzor izvajata Računsko sodišče RS in ustanovitelj, drugi nadzor 
Pa ministrstvo, pristojno za finance. Letno poročilo javnega zavoda, 
katerega obseg poslovanja presega 1.000.000.000 SIT in ima 
500 zaposlenih, mora vsako leto pregledati pooblaščeni revizor 
(^5. člen). 

*'■ Prenehanje obstoja zavoda 
predlog zakona ureja tudi razloge, zaradi katerih zavod preneha 
obstajati, in sicer: 

če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa zavoda 
v sodni register, 

' če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju javnega zavoda, 
' če se zavod preoblikuje v gospodarsko družbo, 
' s stečajem, če ustanovitelj ne prevzame obveznosti zavoda, 
' če se zavod pripoji k drugi pravni osebi ali razdeli na več 

pravnih oseb, 
v drugih primerih, določenih z zakonom ali aktom o ustanovitvi. 

V primeru prenehanja zaradi ničnosti vpisa javnega zavoda v 
sodni register ali zaradi sprejetja akta o prenehanju obstoja javnega 
zavoda se izvede postopek likvidacije zavoda v skladu z zakonom. 
Zavod preneha z pravnomočnostjo izbrisa iz registra (56. člen). 

V primeru prenehanja javnega zavoda na podlagi dejstva, da se 
s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa zavoda v sodni 
register oziroma če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju javnega 
zavoda, pripade njegovo premoženje ustanovitelju (57. člen). 

XII. Prehodne in končne določbe 

V prehodnih in končnih določbah je določen rok za uskladitev 
obstoječih javnih zavodov z določbami tega zakona, kije štiri leta 
po njegovi uveljavitvi. Zavodi, ki niso javni zavodi in delujejo po 
Zakonu o zavodih iz leta 1991, se morajo uskladiti v istem roku 
(58. člen). 

Zakon nadalje ureja prehod premoženja javnih zavodov. Z dnem 
uveljavitve tega zakona se prične postopek prehoda premoženja, 
potrebnega za zagotavljanje javne službe, v last javnega zavoda, 
ki je pravna oseba. Prehod premoženja, ki je opredeljeno v 11. 
členu, poteka po postopku ugotavljanja premoženja z zaključno 
bilanco in predaje premoženja z otvoritveno bilanco. Ustanovitelj 
določi po knjigah, katero premoženje javni zavod potrebuje za 
opravljanje javne službe in mu ga izroči. 

Za infrastrukturo lahko sklene pogodbo z javnim zavodom, kako 
bo ie-ta z njo upravljal. 

Na podlagi te norme bo prišlo do "prečiščenja" državnega 
premoženja, saj bodo javni zavodi pridobili tisto premoženje, ki ga 
zares potrebujejo". Prav tako se bo poenostavila premoženjska 
bilanca države, saj bodo namesto posamičnih stvari v prihodnje 
knjižene naložbe v javne zavode. Ti pa bodo vodili lastne 
premoženjske bilance. 

V last javnega zavoda se ne prenese objektov, namensko 
zgrajenih za potrebe zaščite in reševanja ob naravnih in drugih 
nesrečah, ter namenskih gasilskih vozil, temveč se jih da Javnemu 
zavodu le na uporabo s posebno pogodbo (59. člen). 

V nadaljevanju je predvideno preoblikovanje javnih zavodov in to 
na način, da javni zavodi, ki v zadnjih treh letih pred uveljavitvijo 
tega zakona v povprečju ne dosegajo polovice skupnega prihodka 
iz sredstev javnih financ, ter javni zavodi, katerih dejavnost se po 
posebnih predpisih ukinja kot javna služba, se v roku dveh let 
preoblikujejo v gospodarsko družbo, zasebni zavod, javni sklad, 
ustanovo ali drugo pravno osebo po veljavni ureditvi, v kateri ima 
ustanovitelj kapitalsko naložbo. 

Po simulaciji, ki jo je izdelal Urad za makroekonomske analize in 
razvoj Republike Slovenije, se bo na podlagi predlaganega kriterija 
preoblikovalo v druge statusne oblike 192 javnih zavodov. 

" Tako bodo lahko ustanovitelji Izločili na primer kmetijska zemljišča, 
gozdove in vinograde, s katerimi upravljajo In razpolagajo bolnišnice po 
starem zakonu o zavodih, na Sklad kmetijskih zemljišč. Bolnišnice pa 
bodo pridobile premoženje, ki je potrebno za opravljanje njihove javne 
službe (op. B.T.). 
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Tabela 3: Število javnih zavodov na posameznih področjih glede na delež 
prihodkov iz sredstev javnih financ v skupnih prihodkih po 
podatkih za leto 2002 

Šifra podskupine 
proračunskega 
uporabnika 

Področje 0% 0,1% 
do 
10% 

10,1% 
do 
20% 

20.1% 
do 
25% 

Skupaj 
do 25% 

25% 
do 
30% 

30% - 
40% 

40% 
do 
50% 

Skupaj do 
50% 

3., Izobraževanje 
in šport 

4 5 14 7 30 13 12 21 76 

3.2 Zdravstvo 3 2 5 2 12 2 1 1 16 
3.3 Socialno 

varstvo 
22 8 1 0 31 2 14 13 60 

3.4. Kultura 0 1 3 0 4 1 3 4 12 
3.5 Raziskovanje 4 0 1 1 6 1 2 2 11 
3.6. do 3.11 Drugo 4 1 0 1 6 3 4 4 17 
Skupaj Skupaj 37 17 24 11 89 22 36 45 192 

Vir: Zver, Eva, Urad za makroekonomske raziskave in razvoj, Ljubljana 2004. 

Zakon dopušča katerokoli statusno obliko, ne samo gospodarsko 
družbo. Ustanovitelju je prepuščen izbor, katera oblika bi bila 
najprimernejša. 

Ne glede na to pa lahko posebni zakon za posamezne vrste 
javnih služb določi, da se te lahko izvajajo le v statusno-pravni 
obliki javnih zavodov, ki imajo za izvajanje javne službe potrebno 
premoženje14. V tem primeru velja pravilo, da prevlada posebna 
ureditev nad splošno (lex specialis derogat lex generalis). 

Zakon tudi dopušča, da se del pravne osebe, ki izvaja javno 
službo, lahko izloči iz te pravne osebe in nadaljuje z delom kot 
javni zavod po tem zakonu (60. člen). 

Postopek preoblikovanja javnega zavoda se začne s sklepom o 
preoblikovanju javnega zavoda, ki ga sprejme ustanovitelj. V 
primeru, ko se javni zavod preoblikuje v drugo pravno osebo, 
začne ta z delom z dnem njenega vpisa v sodni register (61. 
člen). 

Zakon v prehodnih določbah ureja tudi koncesijo ob preoblikovanju. 
Ustanovitelj lahko s pravno osebo, ki je nastala s preoblikovanjem 
iz javnega zavoda, sklene koncesijsko pogodbo za izvajanje javne 
službe, ki jo je izvajal ta javni zavod. 

Taka pravna oseba ima glede opravljanja javne službe pravice, 
dolžnosti in odgovornosti javnega zavoda. 

Koncesija za opravljanje javne službe se lahko da pravni osebi, 
če izpolnjuje za opravljanje javne službe predpisane pogoje. 
Koncesijska pogodba se sklene v skladu z zakonom in v skladu 
s predpisi, ki urejajo javne finance (62. člen). 

V prehodnih določbah zakon predpisuje postopek ustanovitve 
zbornice javnega sektorja. Zbornica se ustanovi z aktom, ki ga 
sprejme Vlada Republike Slovenije v roku enega leta po uveljavitvi 

tega zakona. V ustanovitvenem aktu se opredeli razmerje zbornice 
do ustanovitelja, organi in delovanje zbornice, prostovoljno članstvo 
pravnih oseb javnega prava v zbornici, sestava in volitve v organe 
zbornice, odločanje organov zbornice, financiranje zbornice 
druga vprašanja, potrebna za konstituiranje in delovanje zbornica 
ki niso urejena s tem zakonom (63. člen). 

Izvedbena določba 65. člena zavezuje vlado in pristojne 
ministrstva, da v roku enega leta sprejmejo predpis za določani6 

sejnin članom nadzornih svetov zavodov ter predpis z metodologij0 

za izračunavanje cene blaga in storitev javne službe (64. člen)- 

Zakon ureja tudi preoblikovanje drugih zavodov in skupnosti 
zavodov, ki jih je poznal stari zakon. Pravne osebe, ki poslujejo v 
statusno-pravni obliki zavodov, se morajo v roku dveh /s' 
preoblikovati v gospodarsko družbo ali drugo pravno osebo, " 
kateri ima ustanovitelj kapitalsko naložbo. 

Skupnosti zavodov, ki delujejo kot pravne osebe, se v istem roku 
iz prvega odstavka tega člena preoblikujejo v skupnosti javnih 
zavodov po novem zakonu ali v gospodarsko družbo ali drugo 
pravno osebo, v kateri imajo ustanovitelji kapitalsko naložbo. 

Za preoblikovanje v zasebni zavod morajo pravne osebe, ti 
poslujejo v statusno-pravni obliki zavodov in skupnosti zavodovI 
pridobiti dovoljenje pristojnega ministrstva v skladu s tem zakonom 
(65. člen). 

Končno zakon v predzadnji določbi razveljavlja določbe Zakona 
o zavodih (Uradni list RS, št. 12-418/91) in nekatere določbe 
Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/ 
99). Zakon širi veljavnost slednjega tako na zasebne kot na javne 
zavode (66. člen). 

Vacatio legis za uveljavitev zakona je 15 dni po objavi (68. člen)- 

" To je na primer dejavnost zagotavljanja krvi In krvodajalstva za zdravstvo, 
ki je javna služba v splošnem Interesu in ki se financira pretežno s 
prodajo lastnih proizvodov. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: ZAKON O ZAVODIH (EVA: 2003-1711- 
0142; 

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma 
0 Pridružitvi": 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se 
nanašajo na predloženo gradivo: 

Na področju statusne ureditve javnih zavodov ni obvezne 
tropske pravne ureditve (uredb in/ali direktiv), tako da tega 
zakona ni treba usklajevati s pravom EU. 

I1) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
''Polnjene: / 
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: / 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES: 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo 
na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno 
Usklajeno, neusklajeno): / 

^ Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: / 

°) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: / 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto): / 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 
/ 

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? 
Ne. 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, 
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, Univerza...): 
Pri pripravi predloga zakona so sodelovali strokovnjaki Inštituta 
za javno upravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda 
ES in upoštevanje roka za uskladitev: / 

Ime in priimek ter podpis: Podpis ministra 
odgovorne osebe: 

Dr. Bojan Tičar Dr. Rado BOHINC 
Kabinet ministra MINISTER 
Sekretar 
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Šesto poročilo o 

DRŽAVNIH POMOČEH V SLOVENIJI 

(ZA LETA 2001,2002 IN 2003) 

- EPA 1450 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

številka: 436-19/2001-4 
Ljubljana, 22.07.2004 

Vlada Republike Slovenije je na 84. redni seji dne 22.7.2004 
sprejela: 

• ŠESTO POROČILO O DRŽAVNIH POMOČEH V 
SLOVENIJI (ZA LETA 2001, 2002 IN 2003), 

ki ga pošilja na podlagi 15. člena Zakona o nadzoru državnih 
Pomoči. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovala: 

- dr. Dušan Mramor, minister za finance, 
- mag. Helena Kamnar, državna sekretarka v Ministrstvu 

za finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

) 
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UVOD 

Metodološka izhodišča 

V 65.členu Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in 
evropskimi skupnostmi in državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, 
se je Slovenija zavezala, da letno poroča o skupnem znesku in razdelitvi danih sredstev 
državnih pomoči. 

Sistem nadzora nad državnimi pomočmi je bil v Sloveniji vzpostavljen leta 2000. Sprejet je bil 
Zakon o nadzoru državnih pomoči (Ur.l. RS, št. 1/00, 30/01) ter naslednji podzakonski predpisi: 
Uredba o merilih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi ministrstev, pristojnih 
za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Ur.l. RS, št. 59/00, 38/03), Uredba o vsebini 
in postopku posredovanja podatkov za predhodni in naknadni nadzor nad državnimi pomočmi 
(Ur.l. RS, št. 36/00,12/01) in Pravilnik o pripravi letnega poročila o državnih pomočeh (Ur.l. RS, 
št. 19/00). 

Z dnem polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropski uniji, 1.5.2004 je področje 
nadzora nad državnimi pomočmi in ureditev državnih pomoči doživela spremembe. Nadzor nad 
dodeljevanjem državnih pomoči v Sloveniji je postala pristojnost Evropske komisije. To pomeni, 
da se vsa pravila Evropske unije na področju državnih pomoči uporabljajo neposredno. 
Obstoječa slovenska zakonodaja, ki je do tega datuma urejala področje državnih pomoči je zato 
z dnem vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo prenehati veljati, namesto nje se uporablja 
neposredno evropska zakonodaja s tega področja. Tako je prenehala veljavnost zakona z 
vsemi prej navedenimi podzakonskimi akti. Ker pa se to poročilo nanaša na leto 2003, so bili pri 
dodelejvanju pomoči za leto 2003 vsi zgoraj navedeni akti še aktualni. Z namenom ohranitve že 
obstoječega sistema spremljanja in v določeni meri nadzora nad dodeljevanjem državnih 
pomoči je bil maja 2004 sprejet Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur.l. RS, št. 37/2004), s 
tem se je zagotavila kontinuiteta urejenosti na tem področju. Področje posredovanja podatkov o 
državnih pomočeh in poročanja o dodeljenih državnih pomočeh pa je določeno z Uredbo o 
posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de 
minimis« (Ur.l. RS, št. 61/2004). 

Pri pripravi poročila smo izhajali iz osnovnih definicij o državnih pomočeh, ki so navedene v 
Zakonu o nadzoru državnih pomoči. Državne pomoči so opredeljene kot individualne državne 
pomoči določenemu prejemniku ali kot splošne sheme državnih pomoči vnaprej nedoločenim 
prejemnikom. Združljive državne pomoči so tiste, ki so socialnega značaja in so dodeljene 
posameznim prejemnikom pod pogojem, da so dodeljene brez diskriminacije glede na izvor 
blaga, na katerega se nanašajo in za odpravo posledic, povzročenih z naravnimi nesrečami ali 
izrednimi dogodki. Državne pomoči so lahko združljive tudi za pospeševanje gospodarskega 
razvoja območij, kjer je življenjska raven nizka ali kjer obstaja velika brezposelnost; namenjene 
so izvajanju pomembnih projektov ali za odpravo težav v gospodarstvu, pospeševanju 
določenih gospodarskih dejavnosti ali določenih gospodarskih območij; spodbujanju kulture in 
varovanju kulturne dediščine ter državne pomoči, ki jih kot take s podzakonskim predpisom 
določi Vlada Republike Slovenije in niso v nasprotju z namenom zakona o državnih pomočeh. 
Za Slovenijo je zelo pomembno, da zagotavlja učinkovito kontrolo nad dodeljevanjem državnih 
pomoči. Priprava želene transparentnosti je prvi in temeljni korak za uveljavljanje kontrole pravil 
na področju državnih pomoči. Poročilo je vsako leto predloženo Evropski Komisiji in omogoča 
transparentno sliko o stanju državnih pomoči v državi kandidatki, sedaj že članici. 

Metodološka izhodišča za pripravo poročila so podrobneje predstavljena v Prilogi 1 tega 
poročila. 
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Konceptualne opombe 

Pričujoče poročilo je šesto tovrstno poročilo doslej, ki zajema podatke za leta 2001, 2002 in 
2003. Poročilo temelji na podatkih, ki so bili posredovani s strani dajalcev državnih pomoči. 
Poročilo o državnih pomočeh je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o pripravi letnega poročila o 
državnih pomočeh, ki povzema ureditev poročanja in priprave letnega poročila v Evropski uniji1. 
Posamezni dajalci so uvrstili dodeljene državne pomoči po kategorijah in namenih, ob 
upoštevanju Uredbe o vsebini in postopku posredovanja podatkov za predhodni in naknadni 
nadzor nad državnimi pomočmi (Ur.l.RS, št 36/00), ter posredovali podatke Komisiji za nadzor 
nad državnimi pomočmi (v nadaljevanju: Komisija), ki je v letu 2003 še vedno opravljala nadzor 
nad dodeljevanjem sredstev državnih pomoč. Njene naloge je podrobneje opredeljeval Zakon o 
nadzoru državnih pomoči. 

Državna pomoč je v Sloveniji dodeljena iz proračunskih virov v različnih oblikah, pri čemer so 
instrumenti lahko neposredni (npr. dotacije, ugodna posojila) ali posredni (preko zmanjšanih 
prihodkov državnega ali občinskega proračuna). Viri sredstev pa so domači ali tuji. V letošnjem 
poročilu so že drugič zapored zajete tudi pomoči, ki so bile dodeljene na lokalnem nivoju. V letu 
2002 je bil namreč vzpostavljen sistem za spremljanje državnih pomoči, ki jih dodeljujejo lokalne 
skupnosti v Sloveniji. 

V Zakonu o nadzoru državnih pomoči so v 6. členu dajalci pomoči opredeljeni kot vse 
institucionalne enote, ki jih sektorizacija institucionalnih enot na podlagi registrov vseh 
institucionalnih enot uvršča v sektor države, lahko pa tudi druge enote, uvrščene v sektorja 
nefinančne ali finančne družbe pod javnim ali domačim zasebnim nadzorom, ki izvajajo politiko 
države (enote centralne ravni države, neposredni uporabniki državnega proračuna, državni 
skladi, druge enote centralne ravni države, enote lokalne ravni države, neposredni uporabniki 
proračunov občin, skladi lokalne ravni države, druge enote lokalne ravni države, skladi 
socialnega zavarovanja). Dejanski prejemniki državnih pomoči so lahko: samostojni podjetniki 
posamezniki, pravne osebe ne glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo ter fizične 
osebe, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. 

Poročilo vključuje državne pomoči, ki so bile dodeljene v predelovalni industriji, kmetijstvu, 
ribištvu, premogovništvu, transportu, jeklarstvu, kulturi, medijh, energetiki ter regionalne pomoči. 
Sektorji, ki niso zajeti oz. niso dobili državne pomoči pa so: industrija motornih vozil, trgovina, 
ladjedelništvo, finančni sektor. Pri pregledu tega poročila je potrebno upoštevati, da so v 
poročilu zajeta le tista javna sredstva, ki po svoji naravi predstavljajo državno pomoč, ne pa 
ostala proračunska sredstva, ki so bila dodeljena za iste namene. 

V letošnjem poročilu so uporabljeni zadnji revidirani podatki bruto domačega proizvoda 
(BDP), končna revidirana ocena nominalne ravni BDP je bila za leto 2000 povečana za 0,7 %, 
leta 2001 za 0.5 % in leta- 2002 za 0,7 %. Dodana vrednost za leto 2003 predstavlja-oceno, ki je 
povzeta iz Pomladanskega poročila 2004 in je izračunana na podlagi napovedi Urada za 
makroekonomske analize in razvoj. Kot podlago za napovedi in primerjave trendov med 
Evropsko skupnostjo in Slovenijo smo uporabili State Aid Scoreboard2 za leto 2002 (pripravljeno 
24.4.2004 za države članice). Podatki o višinah državnih pomoči so prikazani po tekočih cenah 
v SIT ter preračunani v EUR po povprečnem letnem tečaju Banke Slovenije. 

1 State Aid Scoreboard 
2 State aid Scoreboard spring 2004 update, 20.4.2004 
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Vsebina 

Zbiranje in analiziranje podatkov, ki so združeni v poročilu je pomembno, saj prispeva k večji 
transparentnosti državnih pomoči v Sloveniji. 

Poročilo zajema leta 2001, 2002 in 2003 in je razdeljeno na štiri dele. V prvem delu prikazujemo 
podatke o celotnih državnih pomočeh za leta 2001, 2002 in 2003 v skupnem znesku, po 
posameznih kategorijah in po instrumentih. Letos smo prvič vključili tudi pregled dodeljenih 
državnih pomoči po statističnih regijah. Podatki o višini državnih pomoči so prikazani tako v 
absolutni vrednosti (v SIT in v EUR), kot v relativnih razmerjih. Drugi del je namenjen industriji in 
storitvam, ki zavzemajo pomemben delež v strukturi državnih pomoči v Sloveniji. Ta kategorija 
vključuje horizontalne cilje in posebne sektorje. Tretji del je namenjen pomočem, ki so bile 
dodeljene v kmetijstvu in ribištvu, četrti del pa regionalnim pomočem. Kategorije državnih 
pomoči, instrumenti, vrste podatkov, viri in metode zbiranja podatkov so podrobneje opredeljeni 
v Prilogi 1, statistični podatki pa v Prilogi 2. 

V Evropski uniji višina državnih pomoči konstantno pada, na podlagi pridobljenih podatkov je 
stanje v Sloveniji od začetka spremljanja državnih pomoči pa do danes podobno. Cilj, ki si ga 
želi doseči Evropska unija je, da bi se v bližnji prihodnosti nivo državnih pomoči še zmanjševal 
vsaj tam, kjer je to mogoče. 

Evropski svet je v Lizboni in kasneje tudi v Stocholmu poudaril nujnost zmanjševanja državnih 
pomoči. Evropa mora postati bolj konkurenčna, povečatj mora produktivnost in zagotoviti 
trajnostno rast z več in z boljšimi službami ter večjo socialno kohezijo. Ti cilji bodo doseženi tudi 
s pomočjo zniževanja nivoja državnih pomoči. Nadzor državnih pomoči mora biti usmerjeno na 
učinke, ki jih povzročajo dodeljene državne pomoči na konkurenco v podjetniškem sektorju. 
Državna pomoč namreč lahko neučinkovito vpliva na prosto konkurenco saj z neučinkovito 
porazdelitvijo teh sredstev lahko povzroča grožnjo za nemoteno delovanje notranjega trga. V 
mnogih primerih dodeljevanje državnih pomoči celo zmanjšuje gospodarsko blaginjo in oslabi 
vzpodbude za izboljšanje učinkovitosti v podjetjih. Pomoč tako povzroči manj učinkovito 
možnost preživetja za podjetje, zavlačevanje strukturnih sprememb ter ovira rast produktivnosti 
in konkurenčnost podjetja. Unikaten sistem nadzora, ki obstaja v Evropski uniji je namenjen 
krčenju vseh teh neučinkovitosti. V skladu s temi cilji, so države članice že zmanjšale delež 
državnih pomoči glede na BDP, ter preusmerile pomoči iz specifičnih sektorjev k horizontalnim 
ciljem, kar je tudi v skladu z interesi EU. Te pomoči predstavljajo predvsem krepitev ekonomske 
in socialne kohezije, varstvo okolja, promocija raziskav in razvoja ter pomoči za srednjevelika in 
mala podjetja. 

Delež državnih pomoči v bruto družbenem produktu se je v Sloveniji v zadnjih letih zniževal. Pri 
horizontalnih ciljih in posebnih sektorjih je opaziti trend naraščanja državnih pomoči tako po 
višini državnih pomoči po tekočih cenah, kot tudi v deležu. Pomoči namenjene kmetijstvu in 
ribištvu kot delež v strukturi državnih pomoči, so prvič pričele padati, medtem ko dejanska-višina 
državnih pomoči po tekočih cenah nekoliko niha. Pri regionalnih ciljih, je v primerjavi s 
predhodnimi leti višina oz. delež državnih pomoči področju dokaj konstanten. 

V primerjavi z Evropsko unijo je opaziti predvsem neskladje v kmetijskem sektorju, saj je delež 
državnih pomoči v kmetijskem sektorju v Sloveniji še vedno zelo visok. Vendar pa je potrebno 
poudariti, da državne pomoči v kmetijstvu v Sloveniji predstavljajo vse pomoči, torej tudi ukrepe 
skupne kmetijske politike (CAP), v poročilih Evropske unije o državnih pomočeh pa so v 
poročilih zajete le tiste pomoči v kmetijstvu, ki niso predmet skupne kmetijske politike. V 
Evropski uniji raven državnih pomoči pada skoraj v vseh sektorjih, razen v storitvenem, ki pa jih 
pri nas še ni zaznati. 

I 
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I. CELOTEN OBSEG DRŽAVNIH POMOČI 

1.1. Primerjava z osnovnimi makroekonomskimi kazalci 

Državne pomoči v Sloveniji sledijo ciljem, ki si jih je zadal Evropski svet v Stockholmu leta 2001: 
manj in bolje orientirane državne pomoči. Če primerjamo višino državnih pomoči izraženo tako v 
tolarjih kot v EUR, je opazno nihanje med leti, z vključitvijo primerjave s preteklimi leti (1997 - 
2000), pa je opazen rahel trend padanja višine državnih pomoči v Sloveniji. 

Tabela 1: Državne pomoči v Sloveniji v letih 2001, 2002 in 2003, v primerjavi z BDP, 
stroški države in zaposlenostjo 

Enota mere 2001 2002 2003 

Državne pomoči v mio SIT 92.868 76.637 87.150 
Državne pomoči v mio EUR3 427,6 338,77 372,91 
BDP4 v mio SIT 4.761.815 5.314.494 5.726.498 
BDP v mio EUR 21.925 23.492 24.503 
Delež državnih pomoči v BDP v% 1,96 1,44 1,52 
Stroški države 5 v mio SIT 2.030.978 2.239.883 2.454.309 
Stroški države v mio EUR 9.351 9.901 10.502 
Delež državne pomoči v stroških 
države 

v% 4,57 3,42 3,55 

Zaposleni število 779.041 783.499 777.247 
Državne pomoči na zaposlenega v SIT 119.208 97.813 112.127 
Državne pomoči na zaposlenega v EUR 548,88 432,38 479,78 
Delež državne pomoči na prebivalca v SIT 46.573 38.414 43.653 
Delež državne pomoči na prebivalca v EUR 214,44 169,81 186,79 

V letu 2002 je bilo opazno znižanje dodeljenih državnih pomoči, kar je bilo predvsem rezultat 
zmanjšanja pomoči za reševanje in prestrukturiranje ter pomoči jeklarstvu. V letu 2003 pa so 
pomoči nekoliko narasle predvsem na področju horizontalnih ciljev ter za nekatere nove vrste 
pomoči v posebnih sektorjih (energetika, kultura). 

Slika 1: Delež državnih pomoči v BDP v Sloveniji po letih v % 

Delež državnih pomoči v BDP 

1,80% 
1,50%     
1,20% 

- --- - * 

Ko primerjamo deleže državnih 
pomoči v bruto domačem proizvodu, 
je opaziti značilen trend 
zmanjševanja državnih pomoči v 
Sloveniji, saj se je delež od leta 1997, 
ko je znašal 2,76% v primerjavi z 
letom 2003, ko znaša 1,52%, skoraj 
prepolovil. 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

3 Povprečni tečaj Banke Slovenije za 1 EUR je znaSal v letu v letu 2001 217,1851 SIT, v letu 2002 226,2237 SIT in v letu 2003 
233,7045 SIT (Vin Banka Slovenije) 4 V letošnjem poročilu je glede na lansko leto še nekoliko revidirana višina bruto domačega proizvoda za vsa tri leta nazaj. 6 Stroški države za leta 2001, 2002 in 2003 (Vir Bilten Javnih financ) 
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Leta 2003 je bila v Sloveniji dodana vrednost nižja kot v predhodnjih letih. Rast dodane 
vrednosti je bila v obdobju 1995 - 2000 v povprečju 4,3%, v letih 2001 do 2002 3,3%, v letu 
2003 pa je 2,3%. Nižja rast je posledica počasnejše skupne rasti v kmetijstvu, industriji in 
gradbeništvu. V predelovalnih dejavnostih je bila rast nizka predvsem zaradi skromnega tujega 
povpraševanja, na znižanje dodane vrednosti v kmetijstvu in dejavnosti oskrbe z električno 
elektriko, plinom in vodo pa so pomembno vplivale neugodne vremenske razmere6. 

V letu 2003 so v Sloveniji dodeljene državne pomoči izražene v nacionalni valuti znašale 87.150 
milijonov tolarjev, kar je za 6,16% manj, kot so znašale državne pomoči v letu 2001 oziroma 
13,72% več kot v letu 2002. Primerjava v protivrednosti EUR pa pokaže zmanjšanje za 12,79% 
glede na leto 2001 in povečanje za 10,8% glede na leto 2002. Državne pomoči na zaposlenega 
se spreminjajo z enakim trendom, kot celotne državne pomoči. 

1.2. Primerjava z Evropsko unijo 

Spodnja tabela prikazuje trend gibanja državnih pomoči v Evropski skupnosti in temelji na 
zadnjih razpoložljivih podatkih, objavljenih na internetnih straneh Evropske komisije7. V tabeli 
niso vključene pomoči, namenjene železnicam, oziroma železniškemu prometu. V drugem delu 
tabele pa so izključene tudi pomoči v kmetijstvu in ribištvu. 

Tabela 2: Državne pomoči v Sloveniji v primerjavi z Evropsko unijo 

■ leto 2002 
Višina DP 

v mio EUR8 

Delež DP 
v BDP 
v % 

DP na prebivalca 
v EUR ' 

(2000-2002) 

Višina DP 
v mio EUR 

Delež DP 
v BDP 

v % 

DP na prebivalca 
v EU R 

(2000-2002) 
brez železniške qa prometa brez železniškega prometa, kmetijstva in ribištva I 

Slovenija 2002 185 0,79 93 113,9 0,48 57 
Slovenija 2003 215 0,88 108 162,7 0,66 82 
Evropska unija 48.800 0,56 132 34.000 0,39 94 

Belgija 1.300 0,53 125 900 0,37 83 
Danska 1.600 0,92 294 1.300 0,72 228 
Nemčija 13.300 0,65 168 11.400 0,56 147 
Grčija 700 0,52 96 400 0,31 60 
Španija 4.300 0,68 130 3.500 0,55 104 
Francija 7.900 0,66 161 6.200 0,42 108 
Irska 1.000 0,85 278 500 0,45 160 
Italija 6.000 0,50 115 4.500 0,38 89 
Luxemburg 100 0,41 167 60 0,26 93 
Nizozemska 1.900 0,46 118 800 0,19 43 
Avstrija 1.300 0,63 166 500 0,21 59 
Portugalska 1.000 0,83 176 600 0,55 130 
Finska 1.700 1,18 303 200 0,17 46 
Švedska 1.000 0,39 102 400 0,16 47 
Velika Britanija 3.900 9,25 55 2.600 0,17 36 

Slovenija je v primerjavi z državami v EU glede deleža državnih pomoči v BDP na zgornji meji, 
vendar ne presega najvišji delež, ki ga ima Finska. Po višini državnih pomoči na prebivalca pa 
je Slovenija pod povprečjem EU, oz. med najnižjimi. Najnižji delež državnih pomoči v BDP v EU 
ima že kar nekaj let Velika Britanija, najvišji pa Finska in to predvsem zaradi državnih pomoči, ki 
jih dodeljuje v sektor kmetijstva, kar predstavlja kar 85% vseh pomoči v tej državi. To se vidi tudi 

' Pomladansko poročilo 2004, UMAR 7 Stale Aid Scoreboard, spring 2004 update 
' Zaradi primerljivosti podatkov so pri Sloveniji izključene tiste pomoči v kmetijstvu, ki so predmet Skupne kmetijske politike CAP 
(podrobneje na strani 24) 
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iz zgoraj prikazane tabele, kajti ko iz državnih pomoči izvzamemo še pomoči v kmetijstvo in 
ribištvo, je Finska ena izmed držav z najnižjim deležem državnih pomoči v BDP. V Sloveniji je z 
izključitvijo sektorja kmetijstvo in ribištvo delež državnih pomoči v BDP za EU sicer še vedno 
relativno visok, državne pomoči na prebivalca so še vedno med nižjimi, se pa približujejo 
povprečju EU. 

Slika 2: Delež državnih pomoči v BDP v državah Evropske unije in v Sloveniji v % 

EU B DK DK £L E F IRL IRL L NL A P FIN S UK SI SI 
2002 2003 

Na sliki je prikazan delež državnih pomoči v BDP v državah EU za leto 2002, za Slovenijo pa za 
leti 2002 in 2003 posebej. 

Slika 3: Višina državnih pomoči na prebivalca v državah Evropske unije in v Sloveniji 
v tEUR 

El DP na prebivalca v EUR (2000-3002) brez železniškega prometa 

2002 2003 

Na sliki je prikazana višina državnih pomoči na prebivalca v državah EU povprečno za leta 
2000-2002, za Slovenijo pa za leti 2002 in 2003 posebej. 

poročevalec, št. 98 40 29. julij 2004 



1.3. Pregled državnih pomoči po kategorijah 

iz tabele je razvidno, da so državne pomoči v letu 2003 narasle in to predvsem pri horizontalnih 
ciljih, saj so pomoči višje v primerjavi z obema predhodnjima letoma. 

Tabela 3: Državne pomoči v Sloveniji po posameznih kategorijah v letih 2001, 2002 in 2003 

Leto 2001 Leto 2002 Leto 2003 

Kategorija v mio 
SIT 

v mio 
EUR 

*f deleži 
DP 

v mio 
SIT 

v mio 
EUR 

deleži 
DP 

vmio M 
SIT 

vmio 
EUR 

deleži 
DP 

Kmetijstvo 45.110,40 207,7 48,57% 45.780,29 202,37 59,74% 40.705,94 174,18 46,71% 
Ribištvo 132,3 0,6 0,14% 76,97 0,34 0,10% 81,88 0,35 0,09% 
Kmetijstvo in 
ribištvo 45.242,70 208,3 48,72% 45.857,26 202,71 59,84% 40.787,82 174,53 46,80% 

Horizontalni cilji 27.303,90 125,7 29,40% 19.073,46 84,31 24,89% 28.726,74 122,92 32,96% 
R&D 4.998,00 23 5,38% 5.885,59 26,02 7,68% 7.453,08 31,89 8,55% 
Varstvo okolja 5.992,20 27,6 6,45% 5.902,03 26,09 7,70% 8.772,69 37,54 10,07% 
Reševanje in 
prestrukturiranje 8.019,40 36,9 8,64% 440,16 1,95 0,57% 4856,78 20,78 5,57% 

SME 2.775,00 12,8 2,99% 1.562,09 6,91 2,04% 2.480,65 10,61 2,85% 
Zaposlovanje 4.806,30 22,1 5,18% 4.383,92 19,38 5,72% 4.381,27 18,75 5,03% 
Usposabljanje 708,4 3,3 0,76% 703,84 3,11 0,92% 515,70 2,21 0,59% 
Varčevanje z 
energijo 4,5 0 0,00% 195,84 0,87 0,26% 266,57 1.14 0,31% 

Posebni sektorji 16.424,00 75,6 17,69% 8.969,31 39,65 11,70% 14.373,11 61,50 16,49% 
Jeklarstvo 7.466,60 34,4 8,04% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
Transport 7.846,70 36,1 8,45% 5.009,11 22,14 6,54% 8.345,94 35,71 9,58% 
Premogovništvo 45 0,2 0,05% 3.834,80 16,95 5,00% 3.751,33 16,05 4,30% 
Ostali sektorji 1.065,70 4,9 1,15% 125,40 0,55 0,16% 2.275,84 9,74 2,61% 
Regionalni cilji 3.897,70 17,9 4,20% 2.736,69 12,10 3,57% 3.262,43 13,96 3,74% 

Skupaj 92.868,30 427,6 100,00% 76.636,72 338,77 100,00% 87.150,11 372,91 100,00% 

Državne pomoči so se najbolj povečale na področju raziskav in razvoja ter pri varstvu okolja. 
Pomoči pa so se povečale tudi v posebnih sektorjih. Poleg višjih pomoči v transportnem 
sektorju se je znatno povečala pomoč pri t.i. ostalih sektorjih, kjer so vključene pomoči v kulturo, 
medije in energetiko (nasedle investicije). 

Slika 4: Deleži državnih pomoči po skupinah instrumentov8 v letih 2001, 2002 in 2003 

V letu 2003 so med instrumenti državnih 
pomoči tako kot v predhodnih letih 
prevladovali instrumenti iz skupine A1. Ti so 
v letu 2003 znašali 81,3% in so se v 
primerjavi s predhodnim letom minimalno 
znižali (za 1,6%). Instrumenti skupine A2 
ostajajo skoraj nespremenjeni, instrumenti 
skupine D so se povečali, ostali instrumenti 
pa izgubljajo na pomenu. 

" A: pomoči, ki so v celoti dodeljene prejemnikom: A1 (dotacije), A2 (oprostitve. Izjeme in olajšave); BI: finančni transferji države v 
obliki kapitalskih naložb (equity); C: finančni transferji, pri katerih je element pomoči prihranek pri obrestih: C1 (ugodna posojila), 
C2 (rezervacije, oprostitve ali pospešeno amortiziranje); D: garancije. Podrobnejša opredelitev instrumentov je v Prilogi 1. 
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V primerjavi z državami EU je delež instrumentov državnih pomoči uporabljen podobno, razlika 
se kaže predvsem v uporabi instrumenta A2 - davčne olajšave, ki v EU zajema približno 25% 
vseh državnih pomoči. 

Slika 5: Deleži državnih pomoči po kategorijah glede na celotno državno pomoč 
v letih 2001, 2002 in 2003 
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Med posameznimi kategorijami državnih pomoči so v obdobju 2001 -2003 prevladovale pomoči 
za namene kmetijstva in ribištva ter horizontalnih ciljev. V strukturi celotnih državnih pomoči se v 
primerjavi z letom 2001 še posebej pa v primerjavi z letom 2002, zmanjšuje delež pomoči v 
kmetijstvu, medtem ko delež posebnih sektorjev in horizontalnih ciljev narašča, regionalni cilji 
pa se skoraj ne spreminjajo. 

Slika 6: Deleži državnih pomoči po sektorjih glede na celotno državno pomoč v letih 
2001,2002 in 2003 
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□ Transport 
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Slika 7: Spreminjanje deležev državnih pomoči znotraj posameznih sektorjev 
pO letih 2001, 2002 in 2003 
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Iz slike 9 je razvidno, da se trend deleža državnih pomoči v BDP zmanjšuje in je v letu 2002 
dosegel delež, ki ga imajo tudi nekatere države članice EU. V letu 2003 se je nekoliko povečal v 
predelovalni industriji in storitvah na račun povečanja pomoči za raziskave in razvoj ter pomoči 
v varstvo okolja. V sektorju premogovništva je delež v primerjavi z letom 2001 večji zgolj zaradi 
tega, ker se pomoči, ki so bile namenjene za leto 2001 v tem letu niso dodelile. V sektorjih 
kmetijstva in ribištva pa delež konstanto pada. 
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V treh letih, ki jih zajema poročilo, delež pomoči namenjen posebnim sektorjem in horizontalnim 
ciljem narašča, delež regionalnih pomoči pa ostaja skoraj nespremenjen. Pomoči namenjene 
kmetijstvu in ribištvu pa so pričele padati. 

Slika 8: Delež državnih pomoči izbranih sektorjev v celotnem BDP v letih 2001 2002 in 2003 
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Slika 9: Delež dodane vrednosti v izbranih sektorjih v letih 2001, 2002 in 2003 
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Če primerjamo deleže dodane vrednosti glede na skupno dodano vrednost vidimo, da največji 
delež prispeva predelovalna industrija (raziskave in razvoj, varstvo okolja, majhna in srednja 
podjetja, trgovina, varčevanje z energijo, zaposlovanje, usposabljanje, jeklarstvo, drugi sektorji, 
finančne storitve, razvoj manj razvitih območij), sledi ji transport, kmetijstvo pa je šele na tretjem 
mestu. Razmerje med leti ostaja skoraj nespremenjeno. Nizka gospodarska rast v EU v letu 
2003, ki je vplivala na upočasnitev rasti blagovnega izvoza, se je odrazila tudi v nižji realni rasti 
dodane vrednosti slovenskih predelovalnih dejavnosti saj Slovenija v te države izvozi približno 
60% blagovnega izvoza10. 

Tabela 4: Državne pomoči sektorem predelovalne industrije11 in storitev v Sloveniji v letih 
2001, 2002 in 2003 

Enota mere 2001 2002 2003 

Predelovalna industrija in storitve v mio SIT 39.734 21.936 34.265 

Predelovalna industrija in storitve v mio EUR 182,9 96,96 146,62 

Dodana vrednost v mio SIT 1.043.950 1.091.539 1.121.01012 

Dodana vrednost v mio EUR 4.806,7 4.825,04 4.796,69 

Zaposleni število 233.875 236.522 234.590 

Delež državnih pomoči v dodani vrednosti v % 3,81 2,01 3,06 

Državne pomoči na zaposlenega v SIT 169.894 92.742 146.063 
Državne pomoči na zaposlenega v EUR 782,0 410,0 625,0 

V letu 2003 je bilo v Sloveniji sektorjem predelovalne industrije in storitev dodeljenih 56,2% več 
pomoči kot v letu 2002 in za 13,8% manj pomoči v primerjavi z letom 2001. Pri sektorjih 
predelovalne industrije in storitev prevladujejo pomoči za horizontalne cilje. Njihov delež je bil v 
letu 2001 najnižji in je predstavljal 68,7% vseh pomoči v predelovalni industriji. V letu 2002 
horizontalne pomoči zopet zajemajo velik delež znotraj predelovalne industrije to je 86,9%, v 
letu 2003 pa 83,8%. Delež regionalnih pomoči ostaja skoraj nespremenjen in v letu 2003 
predstavljajo 9,5% pomoči v teh sektorjih. Pri posebnih sektorjih je zaznati znižanje deleža 

10 Pomladansko poročilo 2004, UMAR 
" Sektor predelovalne industrije v tem poročilu vključuje naslednje kategorije državnih pomoči: raziskave in razvoj, varstvo okolja, 
reševanje in prestrukturiranje, mala in srednjevelika podjetja, zaposlovanje' usposabljanje, varčevanje z energijo, Jeklarstvo, 
ostale sektorje ter regionalni cilji 
" Dodana vrednost za leto 2003 predstavlja oceno, ki je povzeta Iz Pomladanskega poročila 2004, UMAR 
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predvsem v primerjavi z letom 2001, ker se je v tem letu končalo prestrukturiranje jeklarstva, 
zato v letu 2002 in 2003 teh pomoči ni več. Podrobnejši podatki o državnih pomočeh v tem 
sektorju so v prilogi 2, tabela P2. 

1.4. Obseg državnih pomoči v Sloveniji po statističnih regijah 

V tem letnem poročilu je prvič prikazana tudi porazdelitev vseh dodeljenih državnih pomoči po 
posameznih regijah. Podatki prikazujejo vse pomoči, ki so bile dodeljene v posamezni regiji v 
v§eh kategorijah. Uvrstitev v posamezno regijo je opredeljena na podlagi sedeža (napr. 
podjetja, samostojnega podjetnika, kmeta) prejemnika pomoči. Podrobnejša porazdelitev 
državnih pomoči po regijah in kategorijah je navedena v prilogi 2, tabela P8. 

Slika 10: Višina in deleži državnih pomoči po regijah v Sloveniji v letu 2003 
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13 Statistične regije - SKTE 3 (12), 2000 

Slika 11: Državne pomoči v Sloveniji po posameznih regijah13 v letu 2003 
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Z vključitvijo števila prebivalcev14 v regiji, pa se slika nekoliko spremeni. Povprečna višina 
državnih pomoči na prebivalca v Sloveniji znaša 43.653 SIT. Če pogledamo povprečno višino 
dodeljenih državnih pomoči na prebivalca po regijah, opazimo, da nekatere izmed njih močno 
presegajo državno povprečje. Največ državnih pomoči na prebivalca prejmejo v Posavski in 
Zasavski regiji, najmanj pa Gorenjska in Koroška regija. 

Slika 12: Povprečna višina dodeljenih državnih pomoči na prebivalca po regijah v letu 2003 

II. POMOČ V SEKTORJU INDUSTRIJA IN STORITVE 

2.1. Obseg in trend 

V Sloveniji je v sektorju industrija in storitve15 dodeljenih približno polovica vseh sredstev 
državnih pomoči med vsemi sektorji. 

Tabela 5: Državne pomoči v sektorju industrija in storitve v letih 2001 2002 in 2003 

Enota mere 2001 2002 2003 

Industrija in storitve v mio SIT 39.734 28.043 43.100 
Industrija in storitve v mio EUR 201,3 124,0 184,4 
Dodana vrednost v mio SIT 2.991.276 3.096.077 3.176.21816 

Dodana vrednost v mio EUR 13.773 13.686 13.591 
Delež državnih pomoči v dodani vrednosti tega y % 
sektorja 

1,46 0,91 1,36 

Zaposleni število 556.111 564.271 561.735 
Državne |Domoči na zaposlenega v SIT 71.450 49.697 76.726 
Državne pomoči na zaposlenega v EUR 362,0 219,7 328,3 

V primerjavi z letom 2002 se je razmerje nekoliko spremenilo, saj so te pomoči v letu 2002 
predstavljale samo 36,5% pomoči med vsemi sektorji. Znižanje deleža je bil rezultat večjih 
državnih pomoči v sektorju kmetijstva, ter nižjih državnih pomoči na nekaterih področjih 

14 Število prebivalcev je ocenjeno na podlagi števila prebivalcev po regijah v letu 2002, Vir: SURS 
" Sektor industrija in storitve v tem poročilu vključuje naslednje kategorije pomoči: raziskave in razvoj, varstvo okolja, reševanje In 
prestrukturiranje, mala In srednjeveiika podjetja, zaposlovanje, usposabljanje, varčevanje z energijo, jeklarstvo, transport, 
premogovništvo ter ostale sektorje 

Glej opombo 12 
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horizontalnih ciljev (napr. pomoči za reševanje in prestrukturiranje v letu 2002 skoraj ni bilo). Če 
pogledamo podatke o deležu državne pomoči dodane vrednosti sektorja v zadnjih treh letih 
vidimo, da se delež niža. 

V EU je bilo v letu 2002 v sektorju industrija in storitve dodeljenih približno 60% državnih 
pomoči, delež državne pomoči v dodani vrednosti sektorja industrija in storitve pa je bil 
povprečno 1,5% in se giblje od 0,6% v Veliki Britaniji pa do 4,7% na Danskem. 

2.2. Horizontalni cilji 

V obdobju 2001-2003 je zaznati naraščajoči trend višine pomoči pri horizontalnih ciljih. V 
strukturi vseh pomoči so se le ta povečevala z izjemo v letu 2002 in sicer iz 29,40% v letu 2001, 
na 32,96% v letu 2003. 

Tabela 6: Državne pomoči po horizontalnih ciljih v letih 2001, 2002 in 2003 

2001 2002 2003 

Kategorija v mlo 
SIT 

v mlo 
EUR 

Delež 
DP 

v mlo 
SIT 

v mio 
EUR 

Delež 
DP 

v mio 
SIT 

V mio 
EUR 

Delež 
DP 

Raziskave in razvoj 4.998,0 23,0 18,31% 5.885,6 26,0 30,86% 7.453,1 31,9 25,94% 
Varstvo okolja" 5.992,2 27,6 21,95% 5.902,0 26,1 30,94% 8.772,7 37,5 30,54% 
Reševanje in 
prestrukturiranje 8.019,4 36,9 29,37% 440,2 1,9 2,31% 4.856,8 20,8 16,91% 

SME 2.775,0 12,8 10,16% 1.562,1 6,9 8,19% 2.480,6 10,6 8,64% 

Zaposlovanje 4.806,3 22,1 17,60% 4.383,9 19,4 22,98% 4.381,3 18,7 15,25% 
Usposabljanje 708,4 3,3 2,59% 703,8 3,1 3,69% 515,7 2,2 1,80% 
Varčevanje z energijo 4,5 0,0 0,02% 195,8 0.9 1,03% 266,6 1,1 0,93% 

Horizontalni cilji 27.303,8 125,7 100,00% 19.073,5 84,3 100,00% 28.726,7 122,9 100,00% 

Spremembe znotraj horizontalnih ciljev nam nazorno prikazuje spodnja slika: 

Slika 13: Delež državnih pomoči znotraj horizontalnih ciljev v letih 2001, 2002 in 2003 

Varčevanje z 
energijo 
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deleži OP 2001 deleži DP2002 deleži DP 2003 

" Pomoči za varstvo okolja se v primerjavi z lanskim poročilom nekoliko razlikujejo zaradi kasnejšega poročanja. Podatki so v 
letošnjem poročilu dopolnjeni tudi za pretekla leta. 
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V strukturi pomoči za horizontalne cilje so v letu 2003, tako kot v predhodnjem letu, največji 
delež dosegle pomoči za varstvo okolja (30,54% vseh horizontalnih pomoči) ter pomoči za 
raziskave in razvoj (25,94% vseh horizontalnih pomoči). V primerjavi z letom 2002 so nekoliko 
narasle pomoči za reševanje in prestrukturiranje, vendar so še vedno za skoraj 50% nižje v 
primerjavi z letom 2001. Pomoči za zaposlovanje in usposabljanje po višini pomoči ostajajo 
enake s predhodnim letom, kot delež v strukturi pomoči znotraj horizontalnih ciljev pa so se 
nekoliko znižale. 

Slika 14: Delež državnih pomoči znotraj horizontalnih ciljev v letih 2001, 2002 in 2003 
v mio SIT 
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R&D Varstvo okolja Reševanje in SME Zaposlovanje Usposabljanje Varčevanje z 
presfrukturiranje energijo 

Slika nam prikazuje, spremembe pri višini državnih pomoči v absolutnih zneskih. Čeprav je na 
nivoju celotnih državnih pomoči opazen padajoči trend, pa vidimo, da se skoraj vsa sredstva 
razen zaposlovanja in usposabljanja povečujejo tudi v absolutnem znesku. Sredstva za 
raziskave in razvoj ter varstvo okolja pa so se bistveno povečala. Pri zaposlovanju in 
usposabljanju višina državnih pomoči, če jih primerjamo v nacionalni valuti, ostaja praktično 
nespremenjena. 

Slika 15: Deleži državnih pomoči, znotraj horizontalnih ciljev po instrumentih, v letih 2001, 
2002 in 2003 
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Deleži državnih pomoči po instrumentih18 kažejo, da se je v zadnjem letu delež uporabe 
instrumentov skupine A1 še povečal in skupaj z instrumenti skupine A2 predstavljajo 
najpogostejši način dodeljevanja državnih pomoči. 

2.2.1. Spreminjajoči trendi horizontalnih ciljev 

Delež državne pomoči v BDP kaže v prikazanih dejavnostih nekoliko nihajoč, vendar vseeno 
padajoči trend. V letu 2002 je bilo opazno znižanje deleža državnih pomoči v BDP, v letu 2003 
Pa je zaradi povečanja pomoči v raziskave in razvoj, varstva okolja in pa pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje ta delež nekoliko narasel, vendar še vedno ne na nivo iz leta 2001. 

V EU je trend v prestrukturiranju padajoč, medtem ko je trend pri ostalih horizontalnih ciljih (brez 
reševanja in prestrukturiranja) naraščajoč. Države EU, z izločitvijo kmetijskega, ribiškega in 
transportnega sektorja v povprečju namenijo za horizontalne cilje 73% vseh pomoči. V Sloveniji 
smo za horizontalne cilje, če odštejemo pomoči v kmetijstvo, ribištvo in transport, namenili leta 
2001 68,6%, leta 2002 74,1% in leta 2003 75,76% državnih pomoči. Lahko rečemo, da te 
pomoči iz leta v leto pridobivajo na pomenu. 

Slika 16: Deleži državnih pomoči v BDP po izbranih kategorijah, v letih 2001, 2002 in 2003 
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Pregled dodeljenih pomoči v izbranih kategorijah (brez prestrukturiranja, zaposlovanja in 
usposabljanja) prikazuje slika 11. Pomoč, ki podpira spodaj naštete kategorije, lahko razumemo 
tudi kot generator pozitivnih učinkov na zunanje okolje. 

" A: pomoći, ki so v celoti dodeljene prejemnikom: A1 (dotacije), A2 (oprostitve, Izjeme In olajšave); BI: finančni transferji države v 
obliki kapitalskih naložb (equity); C: finančni transferji, pri katerih je element pomoči prihranek pri obrestih: C1 (ugodna posojila), C2 
(rezervacije, oprostitve ali pospešeno amortiziranje); D: garancije. Podrobnejša opredelitev instrumentov je v Prilogi 1. 
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Slika 17: Deleži državnih pomoči v BDP po izbranih kategorijah, v letih 2000, 2001 in 2002 
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Analiza dodeljenih državnih pomoči v prikazanih kategorijah kaže, da sredstva za raziskave in 
razvoj, varstvo okolja ter pomoči za namen srednje velikih in malih podjetij skladno rastejo 
skupaj z rastjo z rastjo BDP. V letu 2002 in 2003 je bilo občutno več sredstev namenjenih tudi 
varčevanju z energijo, ki pa so v primerjavi z BDP še vedno zanemarljivo majhna. 

V EU ima varstvo okolja vedno večji pomen, ravno tako varčevanje z energijo, tem trendom pa 
sledi tudi Slovenija, z letno naraščajočim številom investicij, povezanih z varstvom okolja. Pri 
dodeljevanju državnih pomoči za varstvo okolja prevladuje instrument davčnih olajšav, saj 
predstavlja kar 89% vseh pomoči za ta namen v letu 2003 (v letu 2001 je bilo s tem 
instrumentom dodeljenih 79% pomoči, v letu 2002 pa 81%). V EU so najpogosteje uporabljeni 
instrumenti za varstvo okolja in varčevanje z energijo davčne olajšave in dotacije. 

2.2.2. Zaposlovanje in usposabljanje 

Pomoč v okviru zaposlovanja se lahko dodeli za odpiranje novih ali ohranitev obstoječih 
delovnih mest, pomoč za usposabljanje pa za izobraževanje v obliki posebnega ali splošnega 
usposabljanja zaposlenih v podjetjih. V letih 2001 do 2003 je delež pomoči za zaposlovanje v 
strukturi vseh pomoči ostajal skoraj nespremenjen. Pri usposabljanju je situacija enaka. 

Tabela 7: Državne pomoči za zaposlovanje in usposabljanje v primerjavi s celotnimi 
državnimi pomočmi v letih 2001, 2002 in 2003 

2001 2002 2003 

Kategorija v mlo SIT v mio 
EUR deleži OP v mio 

SIT 
v mio 
EUR 

deleži 
DP 

v mio 
SIT 

v mio 
EUR 

deleži 
DP 

Zaposlovanje 4.806,3 22,1 5,18% 4.383,9 19,38 5,72% 4.381,3 18,75 5,0% 
Usposabljanje 708,4 3,3 0,76% 703,8 3,11 0,92% 515,70 2,21 0,6% 

Skupaj 5.514,7 25,4 5,9% 5.087,8 22,5 6,6% 4.897,0 21,0 5,6% 
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Države EU, z izločitvijo kmetijskega, ribiškega in transportnega sektorja, v povprečju namenijo 
za zaposlovanje in usposabljanje 4% vseh pomoči. V Sloveniji smo za zaposlovanje in 
usposabljanje, če odštejemo pomoči v kmetijstvo, ribištvo in transport, namenili leta 2001 6,9%, 
leta 2002 9,9% in leta 2003 6,4% državnih pomoči. Zaposlenost se je v letu 2003 znižala, na 
kar je vplivala predvsem nizka gospodarska rast v tem letu. Znižala se je tudi rast produktivnosti 
dela. Po stagnaciji v letu 2002 se je število registriranih brezposelnih v letu 2003 ponovno 
zmanjšalo. Povprečna letna stopnja registrirane brezposelnosti je bila 11,2%, ob koncu leta pa 
11%. Regionalne razlike v brezposelnosti so se v letu 2003 prvič po nekaj letih nekoliko 
zmanjšale. Brezposelnost se je zmanjšala v osmih statističnih regijah, najbolj v jugovzhodni 
Sloveniji in podravski regiji. Najvišji stopnji brezposelnosti ostajata v severovzhodni Sloveniji 
(pomurski in podravski regiji)19. 

Slika 18: Deleži državnih pomoči pri zaposlovanju in usposabljanju, po instrumentih, v letih 
2001, 2002 in 2003 
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Instrumenti20, ki so najpogosteje uporabljeni za kategorije zaposlovanja in usposabljanja so 
dotacije, ki so v letu 2003 narasle za več kot polovico. Na račun povečanja dotacij, pa so se 
znižale pomoči v obliki oprostitev in olajšave pri plačilu prispevkov za socialno varnost. 

2.3. Posebni sektorji 

V obdobju 2001 -2003 je delež pomoči tudi pri posebnih sektorjih v strukturi vseh pomoči nihal in 
sicer iz 17,69% vseh pomoči v letu 2001 na 11,70% v letu 2002 in na 16,49% v letu 2003. 
Nihanje je rezultat preusmeritve pomoči predvsem na račun jeklarstva, kjer so se z letom 2001 
pomoči v tem sektorju prenehale dodeljevati, v letu 2003 pa so pričeli vedno bolj pridobivati na 
pomenu ostali posebni sektorji. 

V strukturi pomoči za posebne sektorje so v letu 2003 največji delež dosegle pomoči za 
transport - več kot polovico (58,07%). Državna pomoč v sektorju premogovništva je 
predstavljala v letu 2003 26,10% vseh pomoči v strukturi pomoči za posebne sektorje, ostali 
posebni sektorji pa 15,83%. Opaziti je, da prevladujoče pomoči v transportnem sektorju še 
vedno naraščajo, ravno tako naraščajo pomoči v ostale sektorje, medtem ko se pomoči za 

' Pomladansko poročilo 2004, UMAR 20 A: pomoči, ki so v celoti dodeljene prejemnikom: A1 (dotacije), A2 (oprostitve, izjeme in olajšave); B1: finančni transferjl države 
v obliki kapitalskih naložb (equity); C: finančni transferjl, pri katerih je element pomoči prihranek pri obrestih: C1 (ugodna posojila), 
C2 (rezervacije, oprostitve ali pospešeno amortiziranje); D: garancije. Podrobnejša opredelitev Instrumentov je v Prilogi 1. 

*9-julij 2004 51 poročevalec, št 98 



premogovništvo (tu gre predvsem za pomoči za zapiranje premogovnikov) nekoliko 
zmanjšujejo. V EU pod druge sektorje štejejo finančno storitveni sektor, turizem, medije in 
kulturo, kjer je opazen trend naraščanja državnih pomoči. 

Slika 19: Višina državnih pomoči v posebnih sektorjih, v letih 2001, 2002 in 2003, v mio SIT 
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2.3.1. Jeklarstvo 

V letu 2000 in 2001 so se pomoči jeklarstvu dodeljevale na osnovi programa prestrukturiranja 
jeklarstva v Sloveniji. Ker se je program prestrukturiranja v tem sektorju zaključil v letu 2001, se 
za ta namen sredstva v letu 2002 in 2003 niso dodeljevala. Delež državnih pomoči dodeljenih 
jeklarstvu je v letu 2001 znašal 8,04%. 
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2.3.2. Transport 

V letu 2003 je bilo v transportu dodeljenih nekoliko več pomoči kot pretekla leta. Delež pomoči v 
tem sektorju se ne zmanjšuje, ampak se povečuje, saj je v letu 2001 predstavljal 8,45% v 
strukturi vseh državnih pomoči, v letu 2003 pa 9,85%. V EU je trend podoben in Evropska 
komisija je naklonjena dodeljevanju pomoči v ta sektor pri obeh delih, tako storitvenem kot 
investicijskem. Zaveda se namreč, da so investicijski stroški v tem sektorju tako visoki, da jih ni 
moč financirati brez pomoči javnih sredstev21. 

V letu 2003 so bile dodeljene pomoči tudi za avtobusne prevoze, ki sektorsko sodijo pod 
transport, ker pa so bile pomoči dodeljene po regionalnih pravilih, smo v tem poročilu prikazane 
pod pomočmi za regionalne cilje. 

Dodana vrednost v transportnem sektorju se je povečala, vendar precej manj, kot v zadnjih 
nekaj letih. V letu 2003 se je nadaljevalo zniževanje cestnega javnega potniškega prometa 
(merjeno v potniških kilometrih). V tem se je obseg medkrajevnega in primestnega avtobusnega 
prevoza znižal za 7,1% , obseg mestnega pa za 5,4%. Železniški potniški promet se je povečal 
za 3,9%, najbolj pa sta se okrepila zračni in letališki potniški promet, za 5,5% in 6,4% . 

" State aid Scoreboard spring 2004 update, 20.4.2004, 
22 Pomladno poročilo 2004. U MAR, maj 2004 
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Tabela 8: Državne pomoči v transportu v primerjavi z dodano vrednostjo in zaposlenostjo, 
v letih 2001, 2002 in 2003 

: mere ggfllll 2002 .. ?<m 

Državne pomoči v mio SIT 7.847 5.009 8.346 
Državne pomoči v mio EUR 36,1 22,1 35,7 
Dodana vrednost v mio SIT 285.786 292.780 296.5S623 

Dodana vrednost v mio EUR 1.316 1.294 1.269 
Zaposleni število 49.021 49.497 49.317 
Delež državnih pomoči v dodani vrednosti v % 2,75% 1,71% 2,81% 
Državne pomoči na zaposlenega v SIT 160.074 101.198 169.230 
Državne pomoči na zaposlenega v EUR 736 446 724 

Med instrumenti v transportnem sektorju prevladujejo dotacije saj je bilo v letih 2002 in 2003 kar 
100% vseh pomoči dodeljenih s tem instrumentom, v letu 2001 pa je bilo za 27% pomoči 
uporabljen instrument garancije. 

2.3.3. Premogovništvo 

Slovenija ima v celotnih državnih pomočeh, ki so bile dodeljene v obravnavanem obdobju, 
sorazmerno nizek delež pomoči premogovništvu (v letu 2001 le 0,05%, v letu 2002 pa 5,00% in 
v letu 2003 4,30). V tem obdobju je bila večina državnih pomoči v premogovništvu namenjena 
prezaposlovanju rudarjev pri zapiranju rudnikov. V letu 2001 skorajda ni bilo dodeljenih pomoči 
za ta namen, ker se programi še niso izvajali, začetek izvajanja programov pa se kaže v letih 
2002 in 2003. Dodana vrednost v rudarstvu je dve leti zapored upadala, potem pa se je v letu 
2003 spet močno okrepila, realno za 5,1%. Proizvodnja v neenergetskem delu rudarstva, ki 
ustvari približno tretjino dodane vrednosti rudarstva, se je po podatkih SURS24 povečala za 
11,5%2*. 

Tabela 9: Državne pomoči v premogovništvu, v primerjavi z dodano vrednostjo in 
zaposlenostjo, v letih 2001,2002 in 2003 

Enota 
mere 2001 - • JUfttf i1 2003 

Državne pomoči premogovništvo v mio SIT 45 3.835 3.751 
Državne pomoči skupaj v mio EUR 0,2 17 16,1 
Dodana vrednost v mio SIT 25.668 25.551 26.8S426 

Dodana vrednost v mio EUR 118,2 112,9 114,9 
Zaposleni število 5.260 5.092 4.809 
Delež državnih pomoči v dodani 
vrednosti 0,18 15,01 13,97 

Državne pomoči na zaposlenega v SIT 8.555 753.142 780.065 
Državne pomoči na zaposlenega v EUR 38,0 3.338,6 3.337,8 

V obdobju 2001-2003 so bili pri dodeljevanju pomoči premogovništvu uporabljeni le instrumenti 
iz skupine A1 (dotacije). V EU je v letu 2002 predstavlja pomoč v sektorju premogovništva 
približno 11% vseh dodeljenih pomoči. 

23 Glej opombo 12 
" Statistični urad Republike Slovenije a Glej opombo 21 
M Glej opombo 12 
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2.3.4. Drugi sektorji 

Pri drugih sektorjih je opaziti večji porast državnih pomoči, saj se povečale v primerjavi z letom 
2001. V letu 2002 je bila višina pomoči zelo nizka, ker so se pripravljali programi, ki so se pričeli 
izvajati z letom 2003. V tej kategoriji so v letu 2001 zajeti podatki o državnih pomočeh, 
namenjeni tekstilni in oblačilni ter usnjarski in obutveni industriji. Pomoči so bile dane na osnovi 
Programov prilagajanja te industrije pogojem enotnega trga EU. V letu 2002 je bila pomoč 
namenjena kulturi in nadomestilu stroškov za izvajanje javne službe pri sofinanciranju revije za 
varstvo potrošnikov. V letu 2003 pa so bile pomoči namenjene kulturi, medijem in pa sektorju 
energetike za nasedle investicije. 

Tabela 10: Državne pomoči v drugih sektorjih v letih 2001, 2002 in 2003 

■'■vi:- i1.,:.'" V 
Enota mere 2001 2002 2003 

Državne pomoči v mio SIT 1.065,7 125,40 2.275,8 

Državne pomoči v mio EUR 4,9 0,55 9,74 

Delež državne pomoči v posebnih sektorjih v % 6,49 1,40 15,83 

V obdobju 2001-2002 so pri dodeljevanju pomoči v drugih sektorjih prevladovale dotacije. V letu 
2003 pa je bil na podlagi programa nasedlih investicij uporabljen tudi instrument garancije, kar 
je predstavljalo kar 70% vseh pomoči v tem letu v teh sektorjih. 

III. POMOČ V KMETIJSTVU in RIBIŠTVU 

3.1. Kmetijstvo 

Pomoči v kmetijstvu so se v letu 2003 v primerjavi z letom 2001 po tekočih cenah v SIT 
zmanjšale za 9,8%, v primerjavi z letom 2002 pa za 11,16%, primerjava v protivrednosti EUR 
pa nam pokaže da so se pomoči v kmetijstvu v primerjavi z letom 2001 zmanjšale za 16,14% 
primerjavi z letom 2002 pa za 13,9%. Delež pomoči kmetijstvu v strukturi vseh dodeljenih 
pomoči pada. Pomoč, ki je bila v letu 2002 nekoliko višja je pripisati prilagajanju posameznih 
ukrepov s področja kmetijstva ureditvi v EU, kar je zahtevalo povečanje proračunskih sredstev 
namenjenih za razvoj kmetijstva in podeželja. Dodana vrednost v dejavnosti kmetijstva se je v 
letu 2003 realno znižala za 6,2%, kar je največje znižanje v zadnjem desetletju. V največji meri 
so ga povzročile izrazito nenaklonjene vremenske razmere (huda suša, pozebe in neurja), ki so 
močno prizadele rastlinsko pridelavo27. 

Tabela 11: Državne pomoči v kmetijstvu v letih 2001, 2002 in 2003 

 ;— ,     
Enota mere 2001 2002 ■ 2003 

Državne pomoči28 v mio SIT 45.110 45.780 40.706 

Skupna kmetijska politika29 v mio SIT 22.989 29.662 28.547 
Državne pomoči v mio EUR 207,7 202,4 174,2 
Dodana vrednost v mio SIT 124.736 126.126 118.30630 

" Pomladno poročilo 2004. UMAR, maj 2004 
" Skupaj vse pomoči v kmetijstvu 
" Znesek sredstev, ki predstavljajo ukrepe skupne kmetijske politike (CAP) 
®° Glej opombo 12 
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Dodana vrednost v mio EUR 574,3 557,5 506,2 

Zaposleni31 število 41.893 42.971 35.896 
Delež državnih pomoči v dodani 0, 

vrednosti 
36,16 36,30 34,41 

Državne pomoči na zaposlenega v SIT 1.076.791 1.065.376 1.133.996 

Državne pomoči na zaposlenega v EUR 4.958 4.709 4.852 

Sektor kmetijstva ima poleg največjega deleža državnih pomoči v celotni državni pomoči tudi 
daleč največji delež državnih pomoči v dodani vrednosti in tudi državna pomoč na zaposlenega 
je v tem sektorju največja {poleg sektorja ribištvo). 

Podatki v letnem poročilu so predstavljeni kot celota vseh pomoči kmetijstvu in še ločeno kot 
"Skupna kmetijska politika". V EU "skupna kmetijska politika" (CAP) ne pomeni državne 
pomoči, ker je vir sredstev evropski proračun in ne proračuni posameznih držav članic. Ker 
Slovenija v letu 2003 še ni bila članica EU so se ukrepi skupne kmetijske politike financirali še iz 
proračuna Republike Slovenije in so kot državne pomoči zajete v poročilu. V Sloveniji je pod 
"skupna kmetijska politika" zajeta skupina ukrepov, ki so po vsebini enaki ali podobni evropski" 
skupni kmetijski politiki" in so zato ločeno predstavljeni v tabeli v poročilu. 

Slika 20: Deleži državnih pomoči v kmetijstvu v letih 2001, 2002 in 2003 po instrumentih v% 

Med uporabljenimi instrumenti32 za dodeljevanje pomoči kmetijstvu prevladujejo instrumenti iz 
skupine A1. Ostali instrumenti se uporabljajo zelo redko. 

" Glede na slovenske razmere, primerjava obsega državnih pomoči v kmetijstvu In ribištvu z enotnimi statističnimi podatki o 
zaposlenih v teh dveh dejavnostih, ne daje prave predstave o višini sredstev na "zaposlenega". V nasprotju z EU je namreč 
slovensko kmetijstvo po pridobivanju dohodka mešano, saj le 30% kmetijam (od 96.669 družinskih kmetij po popisu kmetijstva Iz 
leta 2000), predstavlja kmetijstvo edino dejavnost, 13% glavno dejavnost in 49% stransko dejavnost). 
" A: pomoči, ki 80 v celoti dodeljene prejemnikom: A1 (dotacije), A2 (oprostitve, izjeme ki olajšave); BI: finančni transfer]! države 
v obliki kapitalskih naložb (equlty); C: finančni transfeiji, pri katerih je element pomoči prihranek pri obrestih: C1 (ugodna posojila), 
C2 (rezervacije, oprostitve ali pospešeno amortiziranje); D: garancije. Podrobnejša opredelitev Instrumentov Je v Prilogi 1, 
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3.2. Ribištvo 

Pomoč ribištvu mora spodbujati razvoj in prilagoditev ribiške industrije, ki pod normalnimi tržnimi 
pogoji zaradi nezadostne prilagodljivosti sektorja in omejenih finančnih virov ne bi bila mogoča. 

Tabela 12: Državne pomoči v ribištvu v letih 2001, 2002 in 2003 

meS 2001 
I • 1 s 2002 

• •' i V 2003 ! 

■ : 

Državne pomoči v mio SIT 132,3 76,97 81,89 
Državne pomoči v mio EUR 0,6 0,34 0,35 
Dodana vrednost v mio SIT 573,41 536,26 435,98m 

Dodana vrednost v mio EUR 2,6 2,4 1.9 
Zaposleni števiic 196 198 196 
Delež državnih pomoči v dodani vrednosti v % 23,07 14,35 18,78 
Državne pomoči na zaposlenega v SIT 675.000 388.737 417.791 
Državne pomoči na zaposlenega v EUR 3.061 1.717 1.786 

Državne pomoči v ribištvu so v letu 2003 v primerjavi z letom 2001 nižje za 38%, če jih 
primerjamo po tekočih cenah v SIT, če pa jih primerjamo z letom 2002 pa so nekoliko narasle 
(za 6,3%). Za pomoči v tem sektorju je v Sloveniji opaziti trend padanja. V obdobju 2001-2003 
so bili pri dodeljevanju pomoči v sektorju ribištvo uporabljeni le instrumenti iz skupine A1 
(dotacije). 

IV. REGIONALNI CILJI 

Slovenija skuša tudi s pomočjo regionalni državnih pomoči prispevati k doseganju zastavljenih 
ciljev na področju regionalne politike in sicer k spodbujanju uravnoteženega gospodarskega, 
socialnega in prostorskega vidika razvoja, k zmanjšanju razlik v gospodarski razvitosti in pri 
življenjskih možnostih med regijami, k preprečevanju nastajanja novih območij z večjimi 
razvojnimi problemi, k ohranjanju poseljenosti na celotnem ozemlju RS in k pospeševanju 
razvoja okolju prijaznega gospodarstva ter k varovanju naravnih dobrin in kulturne in naravne 
dediščine. Osnova za dodeljevanje regionalnih državnih pomoči je regionalna karta, ki velja do 
31.12.2006, na osnovi katere je celotno ozemlje RS kot območje upravičeno do regionalnih 
državnih pomoči po 87(3)a členu Pogodbe o ustanovitvi EU in sicer v višini do 40% NED34 

upravičenih stroškov projekta. Diferenciacija intenzivnosti regionalnih državnih pomoči nastopa 
na ravni NUTS36 III in sicer znaša v Osrednje slovenski regiji 35% NED, v preostali Sloveniji pa 
40%. Za majhna in srednje velika podjetja se določena zgornja meja lahko poveča za 15 
odstotnih točk. Regionalne pomoči so v letu 2001 dosegale 4,2%, vseh državnih pomoči v 
Sloveniji. V letu 2002 so se nekoliko znižale (za 6%) v letu 2003 pa so zopet narasle za dobrih 
13%. 

Tabela 13: Državne pomoči po regionalnih ciljih v letih 2001, 2002 in 2003 

rM EnotamereS 2001 2002 2003 

Regionalne pomoči v mio SIT 3.897,7 2.736,7 3.262,4 

Regionalne pomoči v mio EUR 17.9 12,1 14,0 
Delež DP v predelovalnem sektorju v % 9,81 12,48 9,52 
Delež regionalnih pomoči v BDP v % 0,08 0,05 0,06 

39 Glej opombo 12 34 Nato ekvivalent dotacije 
36 Francoska kratica za standardno klasifikacijo teritorialnih enot (SKTE) 
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V EU je bilo povprečno v letu 200236 16% vseh pomoči namenjenih regionalnim ciljem, v 
Sloveniji je ta delež še dokaj nizek in se giblje med 3,5 - 4,5%. 

Slika 21: Deleži državnih pomoči pri regionalnih ciljih v letih 2001, 2002 in 2003, po 
instrumentih 

Pri spremljanju instrumentov37 pomoči pri regionalnih ciljih opazimo, da so kar precejšnja 
nihanja in različna uporaba instrumentov po letih. V letu 2003 so prevladovali instrumenti 
skupine A1 in sicer 74,0%, v letu 2001 so ti instrumenti dosegli 50,2%, v letu 2002 pa le 45%. 
Instrumenti skupine B1 se zmanjšujejo, v primerjavi z letom 2001 so se prepolovili. Opazen je 
manjši porast pri skupini instrumentov C1, ostali pa so zanemarljivi. 

80,00% f 

70,00% 

60,00% 

■ 2001 

■ 2002 

□ 2003 

M State Aid Scoreboard, spring 2004 update 
" A: pomoči, ki so v celoti dodeljene prejemnikom: A1 (dotacije), A2 (oprostitve, izjeme in olajšave); BI: finančni transferji države 
v obliki kapitalskih naložb (equity); C: finančni transferji, pri katerih je element pomoči prihranek pri obrestih: 01 (ugodna posojila), 
C2 (rezervacije, oprostitve ali pospešeno amortiziranje); D: garancije. Podrobnejša opredelitev Instrumentov je v Prilogi 1. 
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PRILOGA 1 

1. Kategorije državnih pomoči 

Podatki o državnih pomočeh v Poročilu so razvrščeni na osnovi Pravilnika o pripravi letnega 
poročila o državnih pomočeh, v naslednje kategorije: 

1. Kmetijstvo in ribištvo 
1.1. kmetijstvo 
1.2. ribištvo 

2. industrija/storitve 
2.1. horizontalni cilji 

2.1.1. raziskave in razvoj 
2.1.2. okolje 
2.1.3. majhna in srednja podjetja 
2.1.4. trgovina 
2.1.5. varčevanje z energijo 
2.1.6. zaposlovanje 
2.1.7. usposabljanje 
2.1.8. drugi cilji 

2.2. posebni sektorji 
2.2.1. jeklarstvo 
2.2.2. ladjedelništvo 
2.2.3. transport 
2.2.4. premogovništvo 
2.2.5. drugi sektorji 
2.2.6. finančne storitve 

3. regionalne pomoči 
3.1. območja prve alinee 2. odstavka 3. člena Zakona o nadzoru državnih pomoči 
3.2. ostala območja 

2. Instrumenti državnih pomoči 

Znotraj kategorij so državne pomoči opredeljene po instrumentih pomoči v naslednje skupine: 
1. A : pomoči, ki so v celoti dodeljene prejemnikom: 

. A1, pomoči preko proračuna: nepovratna sredstva (dotacije), subvencije obresti, odpisi 
dolgov in zmanjšani zneski iztržkov iz prisilnih poravnav, 

. A2, pomoči preko davkov in socialno varstvenega sistema: zamiki pri odplačevanju 
davkov in druga merila (oprostitve, izjeme in olajšave). 

2. B1: finančni transferji države v obliki kapitalskih naložb (equity). 
3. C: finančni transferji, pri katerih je element pomoči prihranek pri obrestih: 

. C1, ugodna posojila iz javnih ali privatnih virov in posojila podjetjem v težavah, 

. C2, različni ukrepi (rezervacije, oprostitve ali pospešeno amortiziranje). 
4. D: garancije. 

3. Vrste podatkov, viri in metode zbiranja podatkov o državnih pomočeh 

Podatki so prikazani v tolarjih, pri preračunih v EUR je upoštevan povprečni tečaj Banke 
Slovenije za prikazano leto. Zbiranje podatkov o državnih pomočeh v Sloveniji že od leta 1999 
poteka na približno enak način. 

Za vsako transakcijo je bil že v letu 1998 izoblikovan računalniški zapis s sledečimi podatki, 
ki je bil tudi osnova za naslednja leta: 
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• matična številka dajalca pomoči, 
• matična številka prejemnika pomoči iz poslovnega registra podjetij in podjetnikov, 
• datum odobritve pomoči, 
• datum izvedbe pomoči, 
• pravni temelj pomoči, 
• dokumentacija, 
• pravni akt pomoči, 
. instrument pomoči, 
• namen pomoči, 
• znesek transakcije bruto, 
• znesek pomoči. 

Metodologija ocenjevanja elementov pomoči 

SKUPINA A1 
• dotacije - celotna vrednost prejete dotacije (v večini primerov so to po javno finančni 

statistiki subvencije) 
• subvencije obresti, ki jih prejemniki prejmejo neposredno - celotna vrednost prejete 

subvencije (ali neplačanega dela obresti, če je država subvencioniranje za koristnika 
uredila neposredno preko banke) 

• projekti temeljnega raziskovanja in razvoja - celotni znesek sredstev, namenjen za te 
projekte 

• drugi projekti in aktivnosti raziskovanja in razvoja - znesek sofinanciranja projektov s 
strani državnih virov, ne glede na to, ali so sredstva nakazana neposredno koristniku 
(podjetju) ali raziskovalni instituciji 

• odpis dolga poslujočih podjetij iz kreditnih razmerij - celotna ocenjena vrednost 
odpisanega dolga38 

• prisilna poravnava in stečaj podjetij - ocenjeni zmanjšani znesek poravnave ali iztržka iz 
stečajne mase v primerjavi z drugimi upniki zaradi zavestno povzročenega slabšega 
položaja države kot upnice v postopku prisilne poravnave ali stečaja 

SKUPINA A2 
• odlog plačila davkov - znesek obresti za zamik, izračunan na sedanjo vrednost po realni 

letni referenčni obrestni meri (2003= 6,2). 
• davčne oprostitve in olajšave - med davčne oprostitve in olajšave ne sodijo vse tiste 

olajšave, ki imajo splošni značaj (npr.: olajšave davka na dobiček zaradi investiranja, 
olajšave iz naslova pokrivanja izgub iz preteklih let, ipd), temveč le olajšave, ki so 
specifične za določeno podjetje ali skupino podjetij; element državne pomoči je celoten 
ocenjen znesek oprostitev in olajšav 

• oprostitve in olajšave pri plačilu prispevkov za socialno varnost - med oprostitve in 
olajšave pri plačilu prispevkov za socialno varnost velja enaka logika kot pri davčnih 
oprostitvah - med državne pomoči ne sodijo vse tiste olajšave, ki imajo splošni značaj; 
element pomoči je celoten ocenjen znesek oprostitev in olajšav 

SKUPINA B1 
• kapitalske naložbe - element državnih pomoči je v vseh tistih naložbah, ki nimajo 

ustvarjanja dobička kot primarnega cilja državne naložbe; element pomoči je ocenjena 
vrednost koristi za prejemnika pomoči 

• konverzija terjatev v kapitalske naložbe - element pomoči je v primeru, kadar država ni v 
enakem položaju kot ostali nosilci terjatev, temveč v slabšem; element pomoči je 
ocenjena vrednost koristi prejemnika, ki jo ima zaradi slabšega položaja države 

M Prt teh pomotah Je v skrajnem primeru (ta se ne razpolaga z ustreznimi podatki) element pomoči možno oceniti v vrednosti 
20% od bruto zneska opravljene operacije. 
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• ugodne prodaje državnega premoženja - element državne pomoči je razlika med 
prodajno ceno premoženja in njegovo tržno vrednostjo (licitacija - 3 ponudbe; cenitvena 
vrednost) 

• udeležba na dobičku podjetja - del razdeljenega dobička, ki izhaja iz lastnine države v 
podjetju in se mu država odpove, je v celoti element državne pomoči 

SKUPINA C1 
• ugodna posojila - razlika med stroški kredita (obresti) z ugodno obrestno mero in letno 

referenčno tržno obrestno mero39 (2001 = 7,8%); izračun se izdela za celotno dobo 
kreditiranja (lahko poenostavljeno linearno za vsa leta enako) in vpiše v letu prejema 
kredita (oz. prve tranše) 

• posojila podjetjem v težavah - za podjetja v težavah (v prestrukturiranju), ki na trgu 
nimajo možnosti pridobitve kredita, je državna pomoč 20% vrednosti kredita ne glede na 
to, da je bil kredit izplačan po tržnih (ali celo slabših) pogojih 

SKUPINA C2 
• drugi viri pomoči - ocenjene vrednosti pomoči 

. D1 garancije - razlika med državno garancijo, ki je brezplačna ali po nižji ceni in med 
tržno garancijo; element pomoči se kalkulira preko garantiranega zneska dolga in 
referenčno stopnjo za riziko - strošek garancije (2001- 2,53% letno) in stroški provizije - 
odobritve (2001 - 0,7%- enkratno) 

. D1A garancije (plačilo garantiranih obveznosti) - celotno plačilo garantiranih obveznosti 

" Za referenčno obrestno mero je predpisana povprečna obrestna mera za dolgoročne kredite za osnovna sredstva v 
gospodarstvo (s tolarsko revalorizacijsko klavzulo). Podatek je uradno objavila Banka Slovenije v publikaciji Bilten Banks 
Slovenije, Januar, 2004. 
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Tabela P1: Državne pomoči v Sloveniji v letih 2001, 2002 in 2003 po posameznih kategorijah 

Leto 2001 Leto 2002 Leto 2003 Tekoče cene v SIT 

Kategorija v mio SIT v mio 
EUR 

deleži DP 
2001 v mio SIT V mio 

EUR 
vŠtV*1 

deleži DP 
2002 v mio SIT vmlo 

EUR 
deleži DP 

2003 
Primerjava 
2003 glede 

na 2001 

Primerjava 
2003 alede 

na 2002 
Kmetijstvo 45.110,4 207,7 48,57% 45.780,3 202,4 59,74% 40.705,9 174,2 46,71% 90,2% 88,9% 
Ribištvo 132,3 0,6 0,14% 77,0 0,3 0,10% 81,9 0,4 0,09% 61,9% 106,4% 
Kmetijstvo In ribištvo 45.242,7 208,3 48,72% 45.857,3 202,7 59,84% 40.787,8 174,5 46,80% 90,2% 88,9% 
Horizontalni cilji 27.303,9 125,7 29,40% 19.073,5 84,3 24,89% 28.726,7 122,9 32,96% 105,2% 150,6% 
R&D 4.996,0 23,0 5,38% 5.885,6 26,0 7,68% 7.453,1 31,9 8,55% 149,1% 126,6% 
Varstvo okolja 5.992,2 27,6 6,45% 5.902,0 26,1 7,70% 8.772,7 37,5 10,07% 146,4% 148,6% 
Reševanje in prestrukturiranje 8.019,4 36,9 8,64% 440,2 1,9 0,57% 4.856,8 20,8 5,57% 60,6% 1103,4% 
SME 2.775,0 12,8 2,99% 1.562,1 6,9 2,04% 2.480,6 10,6 2,85% 89,4% 158,8% 
Zaposlovanje 4.806,3 22,1 5,18% 4.383,9 19,4 5,72% 4.381,3 18,7 5,03% 91,2% 99,9% 
Usposabljanje 708,4 3,3 0,76% 703,8 3,1 0,92% 515,7 2,2 0,59% 72,8% 73,3% 
Varčevanje z energijo 4,5 0,0 0,00% 195,8 0,9 0,26% 266,6 1,1 0,31% 5923,9% 136,1% 
Ostali cilji 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,00% 
Posebni sektorji 16.424,0 75,6 17,69% 8.969,3 39,6 11,70% 14.373,1 61,5 16,49% 87,5% 160,2% 
Jeklarstvo 7.466,6 34,4 8,04% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0% 
Transport 7.846,7 36,1 8,45% 5.009,1 22,1 6,54% 8.345,9 35,7 9,58% 106,4% 166,6% 
Premogovništvo 45,0 0,2 0,05% 3.834,8 17,0 5,00% 3.751,3 16,1 4,30% 8336,3% 97,8% 
Ostali sektorji 1.065,7 4,9 1,15% 125,4 0,6 0,16% 2.275,8 9,7 2,61% 213,6% 1814,9% 
Regionalni cilji 3.897,7 17,9 4,20% 2.736,7 12,1 3,57% 3.262,4 14,0 3,74% 83,7% 119,2% 

Skupaj 92.868,3 427,6 100,00% 76.636,7 338,8 100,00% 87.150,1 372,9 100,00% 93,8% 113,7% 

Tabela P2: Državne pomoči v Sloveniji v letih 2001, 2002 in 2003 po sektorjih 

Leto 2001 Leto 2002 Leto 2003 Tekoče cene v SIT 

' v* 
Kategorija v mio SIT v mio 

EUR 
deleži DP 

2001 v mio SIT vmlo 
EUR 

deleži DP 
2002 v mio SIT v mio 

EUR 
deleži DP 

2003 

Primerjava 
2003 glede 

na 2001 

Primerjava 
2003 glede 

na 2002 
Kmetijstvo in ribištvo 45.242,7 208,3 48,72% 45.857,3 202,7 59,84% 40.787,8 174,5 46,80% 90,15% 88,95% 
Predelovalna Industrija in 
storitve 39.733,8 182,9 42,8% 21.935,6 97,0 28,6% 34.265,0 146,6 39,3% 86,2% 156,2% 

Horizontalni cilji 27.303,8 125,7 29,4% 19.073,5 84,3 24,9% 28.726,7 122,9 33,0% 105,2% 150,6% 
R&D 4.998,0 23,0 5,38% 5.885,6 26,0 7,68% 7.453,1 31,9 8,55% 149,12% 126,63% 
Varstvo okolja 5.992,2 27,6 6,45% 5.902,0 26,1 7,70% 8.772,7 37,5 10,07% 146,40% 148,64% 
Reševanje in prestrukturiranje 8.019,4 36,9 8,64% 440,2 1,9 0,57% 4.856,8 20,8 5,57% 60,56% 1103,40% 
3ME 2.775,0 r 12,8 2,99% 1.562,1 6,9 2,04% 2.480,6 10,6 2,85% 89,39% 158,80% 
Zaposlovanje 4.806,3 22,1 5,18% 4.383,9 19,4 5,72% 4.381,3 18,7 5,03% 91,16% 99,94% 
Jsposabljanje 708,4 3,3 0,76% 703,8 3,1 0,92% 515,7 2,2 0,59% 72,80% 73,27% 
Varčevanje z energijo 4,5 0,0 0,00% 195,8 0,9 0,26% 266,6 1,1 0,31% 5923,87% 136,12% 
Dstali cilji 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,00% 
'osebni sektorji 8.532,3 39,3 9,2% 125,4 0,6 0,2% 2.275,8 9,7 2,6% 26,7% 1814,9% 
Jeklarstvo 7.466,6 34,4 8,04% 0,0 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,00% 
Dstali sektorji F 1.065,7 4,9 1,15% 125,4 0,6 0,16% 2.275,8 9,7 2,61% 213,55% 1814,88% 
Regionalni cilji 3.897,7 17,9 4,20% 2.736,7 12.1 3,57% 3.262,4 14,0 3,74% 83,70% 119,21% 
Transport 7.846,7 36,1 8,45% 5.009,1 22,1 6,54% 8.345,9 35,7 9,58% 106,36% 166,62% 
Premogovništvo 45,0 0.2 0,1% 3.834,8 17,0 5,0% 3.751,3 16,1 4,3% 8336,3% 97,8% 

Skupaj 92.868,2 427,5 100,0% 76.636,7 338,8 100,0% 87.150,1 372,9 100,0% 93,8% 113,7% 
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Tabela P3: Državne pomoči v Sloveniji v letu 2001, po instrumentih v mio SIT 

Kategorije 2001 A1 V:A2 . B1 | C1 Up2 S ifjjll Skupaj 

Kmetijstvo 43.398,6 1.160,1 0,0 476,5 0,3 74,9 45.110,4 
Ribištvo 132,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 132,3 
Kmetijstvo in ribištvo 43.531,0 1.160,1 0,0 476,5 0,3 74,9 45.242,7 
Horizontalni cilji 10.452,7 8.693,3 4.671,0 1.819,8 0,0 1.667,1 27.303,9 
R&D 4.998,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.998,0 
Varstvo okolja 594,5 4.781,8 0,0 615,9 0,0 0,0 5.992,2 
Reševanje in prestrukturiranje 1.580,9 114,3 3.875,1 800,2 0,0 1.648,8 8.019,4 
SME 1.557,2 0,0 795,9 403,6 0,0 18,3 2.775,0 
Zaposlovanje 1.009,1 3.797,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4.806,3 
Usposabljanje 708,4 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 708,4 
Varčevanje z energijo 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 
Ostali cilji 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Posebni sektorji 6.838,4 0,0 7.217,0 0,0 0,0 2.368,6 16.424,0 
Jeklarstvo 0,0 0,0 7.217,0 0,0 0,0 249,6 7.466,6 
Transport 5.727,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2.119,0 7.846,7 
Premogovništvo 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 
Ostali sektorji 1.065,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.065,7 
Regionalni cilji 1.955,5 1.076,2 560,3 281,7 0,5 23,5 3.897,7 

Skupaj 62.777,7 10.929,6 12.448,3 2.578,0 0,7 4.134,11 92.868,4 

Tabela P4: Državne pomoči v Sloveniji v letu 2002, po instrumentih v mio SIT 

Kategorije 2002 A1 A2 B1 C1 C2 ;; D Q Skupaj 
Kmetijstvo 44.328,6 865,2 0,0 533,8 3,0 49,7 45.780,3 
Ribištvo 77,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0 
Kmetijstvo in ribištvo 44.405,5 865,2 0,0 533,8 3,0 49,7 45.857,3 
Horizontalni cilji 8.938,7 8.484,5 0,0 1.613,5 3,7 33,0 19.073,5 
R&D 5.885,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.885,6 
Varstvo okolja 448,3 4.962,7 0,0 491,1 0,0 0,0 5.902,0 
Reševanje in prestrukturiranje 0,0 0,0 0,0 434,1 0,0 6,1 440,2 
SME 843,1 0,0 0,0 688,4 3.7 27,0 1.562,1 
Zaposlovanje 862,1 3.521,8 0,0 0,0 0.0 0,0 4.383,9 
Usposabljanje 703,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 703,8 
Varčevanje z energijo 195,8 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 195,8 
Ostali cilji 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 
Posebni sektorji 8.969,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.969,3 
Jeklarstvo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 
Transport 5.009,1 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 5.009,1 
Premogovništvo 3.834,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.834,8 
Ostali sektorji 125,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 II 125,4 
Regionalni cilji 1J37.6 606,0 1,2 215,1 542,8 134,o\ 2.736,7 

Skupaj 63.551,2 9.955,8 1,2 2.362,3 549,5 216,81 76.636,7 
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Tabela P5: Državne pomoči v Sloveniji v letu 2003, po instrumentih v mio SIT 

Kategorije 2003 A1 A2 B1 C1 C2 D Skupaj 

Kmetijstvo 40.321,0 0,0 0,0 229,8 4.5 150,6 40.705,9 

Ribištvo 81,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,9 

Kmetijstvo In ribištvo 40.402,9 0,0 0,0 229,8 4,5 150,6 40.787,8 

Horizontalni cilji 15.245,7 9.476,2 660,0 1.097,4 0,0 2.247,4 28.726,7 

R&D 7.453,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.453,1 

Varstvo okolja 298,6 8.062,0 0,0 412,1 0,0 0,0 8.772,7 

Reševanje in prestrukturiranje 1.843,2 0,0 660.0 146.6 0,0 2.207.0 _ 4.856,8 
SME 1.901,5 0,0 0,0 538,7 0,0 40,4 2.480,6 

Zaposlovanje 2.967,0 1.414,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4.381,3 

Usposabljanje 515,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 515,7 

Varčevanje z energijo 266,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 266,6 

Ostali cilji 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Posebni sektorji 12.799,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1.573,4 14.373,1 
Jeklarstvo 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 
Transport 8.345,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.345,9 
Premogovništvo 3.751,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.751,3 

Ostali sektorji 702,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1.573,4 2.275,8 

Regionalni cilji 2.415,4 426,6 0,0 257,6 2,4 160,4 3.262,4 

Skupaj 70.863,8 9.902,8 660,0 1.584,8 6,9 4.131,8 87.150,1 

Tabela P6: Delež državne pomoči v BDP v Sloveniji v letih 2001, 2002 in 2003, 
po kategorijah 

Kategorija 
DP 

v mio SIT 
v letu 2001 

Delež DP 
sektorja v 
BDP v letu 

2001 

DP 
v mio SIT 

v letu 2002 

Delež DP 
sektorja v 
BDP v letu 

2002 

DP 
v mlo SIT 

v letu 2003 

Delež DP 
sektorja v 
BDP v letu 

2003 

Kmetijstvo in ribištvo 45.242,70 0,95% 45.857,26 0,86% 40.787,82 0,71% 

Horizontalni cilji 27.303,90 0,57% 19.073,46 0,36% 28.726,74 0,50% 

R&D 4.998,00 0,10% 5.885,59 0,11% 7.453,08 0,13% 

Varstvo okolja 5.992,20 0,13% 5.902,03 0,11% 8.772,69 0,15% 
Reševanje in prestrukturiranje 8.019,40 0,17% 440,16 0,01% 4856,78 0,08% 
SME 2.775,00 0,06% 1.562,09 0,03% 2.480,65 0,04% 

Zaposlovanje 4.806,30 0,10% 4.383,92 0,08% 4.381,27 0,08% 

Usposabljanje 708,4 0,01% 703,84 0,01% 515,70 0.01% 
Varčevanje z energijo 4,5 0,00% 195,84 0,00% 266,57 0,00% 
Ostali cilji 0 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 
Posebni sektorji 16.424,00 0,34% 8.969,31 0,17% 14.373,11 0,25% 

Jeklarstvo 7.466,60 0,16% 0,00 0,00% 0,00% 

Transport 7.846,70 0,16% 5.009,11 0,09% 8.345,94 0,15% 
Premogovništvo 45 0,00% 3.834,80 0,07% 3.751,33 0,07% 
Ostali sektorji 1.065,70 0,02% 125,40 0,00% 2275,84 0,04% 

Regionalni cilji 1897,70 0,08% 2.736,69 0,05% 3.262,43 0,06% 

Skupaj 92.868,30 1,95% 76.636,72 1,44% 87.150,11 1,52% 
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Tabela P7: Delež državnih pomoči v BDP v Sloveniji v letih 2001,2002 in 2003, po sektorjih 

Leto 2001 Leto 2002 Leto 2003 

r .'i/čV;-- ;•* 
T ' ' .t. > 

v mio 
SIT 

:■ V. 

Delež DP 
v BDP 

. \- ;*'5 
Si 

Delež DP 
v strukturi 
celotnih 
pomoči 

v mio 
SIT 

Delež DP 
v BDP 

Delež DP 
v strukturi 
celotnih 
pomoči 

v mio 
SIT 
'V 

Delež DP 
v BDP 

Delež DP 
v strukturi 
celotnih 
pomoči 

Kmetijstvo in ribištvo 45.242,7 0,95% 48,72% 45.857,3 0,86% 59,84% 40.787,8 0,71% 46,80% 
Predelovalna industrija in 
storitve 39.733,8 0,83% 42,79% 21.935,6 0,41% 28,62% 34.265,0 0,60% 39,32% 

Transport 7.846,7 0,16% 8,45% 5.009,1 0,09% 6,54% 8.345,9 0,15% 9,58% 

Premogovništvo 45,0 0,00% 0,05% 3.834,8 0,07% 5,00% 3.751,3 0,07% 4,30% 

Skupaj 92.868,2 1,95% 100,00% 76.636,7 1,44% 100,00% 87.150,1 1,52% 100,00% 

Tabela P8: Državne pomoči v Sloveniji po posameznih regijah in kategorijah v letu 2003, v SIT 

Regija Kategorija 
, v V'V&r "J' j!/', 

VBina 
pomoči 

Gorenjska 
4.440.403.244 

5,10% 

Mala In srednje velika podjetja 404.195.342 
Nerazporejeno 5.613.660 
Raziskave in razvoj 650.924.959 
Regionalne pomoti 208.402.132 
Reševanje in prestrukturiranje 650.000.000 
Usposabljanje 47.482.063 
Varčevanje z energijo 86.599.324 
Varstvo okolja 462.246.653 
Zaposlovanje 250.480.638 
Kmetijstvo 1.670.833.473 
Ribištvo 3.625.000 

Goriška 
4.317.172.903 

4,95% 

Mala in srednje velika podjetja 336.420.785 
Nerazporejeno 13.428.968 
Raziskave in razvoj 487.387.073 
Regionalne pomoči > 326.963.939 
Reševanje in prestrukturiranje 357.996.750 
Usposabljanje 24.160.103 
Varčevanje z enerqijo 7.800.755 
Varstvo okolja 58.704.271 
Zaposlovanje 126.346.526 
Kmetijstvo 2.577.963.732 

Jugovzhodna 
Slovenija 

4.069.331.870 
4,67% 

Mala in srednje velika podjetja 184.294.343 
Nerazporejeno 6.752.000 
Raziskave in razvoj 107.076.434 
Regionalne pomoči . 472.874.723 
Reševanje in prestrukturiranje 22.170.193 
Usposabljanje 18.106.709 
Varčevanje z energijo 10.582.703 
Varstvo okolja 173.871.946 
Zaposlovanje 268.846.884 
Kmetijstvo 2.804.755.935 

Regija Kategorija 
' ' 

Višina 
pomoči 

Koroška 
1.928.153.413 

2,21% 

Mala in srednje velika podjetja 47.776.974 
Nerazporejeno 700.000 
Raziskave in razvoj 20.202.232 
Regionalne pomoči 204.571.456 
Usposabljanje 14507.730 
Varstvo okolja 175.666.669 
Zaposlovanje 158.972.878 
Kmetijstvo 1J05.755.475 

Notranjsko 
kraška 

1.772.034.207 
2,03% 

Mala in srednje velika podjetja 15.902.505 
Nerazporejeno 1.000.000 
Raziskave In razvoj 310.701.674 
Regionalne pomoči 131.427.823 
Usposabljanje 15.273.357 
Varčevanje z energijo 4.336.837 
Varstvo okolja 13.768.663 
Zaposlovanje 58286.610 
Kmetijstvo 1-221.336.738 

Obalno 
kraška 

4.143.890.158 
4,75% 

Mala in srednje velika podjetja 37.847.220 
Nerazporejeno 4.290.300 
Raziskave in razvoj 228.693.885 
Regionalne pomoči 505.694.775 
Reševanje in prestrukturiranje 1.911.000.000 
Usposabljanje 13 279-268 
Varčevanje z energijo 535.000 
Varstvo okolja 84.852.811 
Zaposlovanje 116.427.193 
Kmetijstvo 1.183.702.490 
Ribištvo 57.567515 
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Regija 
; \Sn£'ra 

■ ' - 
Kategorija Višina 

pomoči 

Osrednja 
Slovenija 

26.709.814.837 
30,65% 

Kopenski transport 8.345.339.658 
Mala in srednje velika podjetja 621.020.435 
Nerazporejeno 634.485.683 
Premogovništvo 10.400.000 
Raziskave in razvoj 4.417.564.409 
Reqionalne pomoti 336.722.795 
Reševanje in prestrukturiranje 404.621.646 
Usposabljanje 87.378.091 
Varčevanje z energijo 13.154.297 
Varstvo okolja 1.309.681.084 
Zaposlovanje 734.967.220 
Kmetijstvo 9.793.879.519 

Podravska 
9.483.187.268 

10,88% 

Mala in srednje velika podjefc 234.799.145 
Nerazporejeno 12.883.100 
Raziskave in razvoj 667.777.651 
Regionalne pomoči 300.039.022 
Reševanje in prestrukturiranje 180.329.507 
Usposabljanje 37.146.815 
Varčevanje z energijo 6.294.016 
Varstvo okolja 915.748.402 
Zaposlovanje 949.109.809 
Kmetijstvo 6.175.522545 
Ribištvo 3.537.256 

Pomurska 
9.437.895.508 

10,83% 

Mala in srednje velika podjetja 95.780.023 
Nerazporejeno 9.834.260 
Raziskave in razvoj 34.941.681 
Regionalne pomoči 417.593.271 
Reševanje in prestrukturiranje 1.168.252.000 
Usposabljanje 17296.389 
Varčevanje z energijo 11.275.720 
Varstvo okolja 504.512.235 
Zaposlovanje 500.042.986 
Kmetijstvo 6.678.366.945 
Energetika 1.119.809.555 
Mala in srednje velika podletja 175.308.038 
Nerazporejeno 887.617 

Posavska Raziskave in razvoj __ _ _ 12.689.395 
7.705.675.487 Regionalne pomoči 37.714.376 

8,84% Reševanje In prestrukturiranje 124.096.183 
Usposabljanje 4.365.381 
Varčevanje z energijo 1.250.000 
Varstvo okolja 4.453.304.334 
Zaposlovanje 152.418.968 
Kmetijstvo 1.616.182.544 
Ribištvo 7.649.096 

o •• Regija Kategorija Višina 
pomoči 

Savinjska 
7.986.926.821 

9,16% 

Energetika 333.516.294 
Mala in srednje velika podjetja 248.844.015 
Nerazporejeno 6.872.314 
Premogovništvo 28.389.000 
Raziskave in razvoj 419.935.347 
Reqionalne pomoči 274.665.783 
Reševanje in prestrukturiranje 38.320.492 
Usposabljanje 121.961.355 
Varčevanje z energijo 58.273.572 
Varstvo okolja 541.100.804 
Zaposlovanje 750.636206 
Kmetijstvo 5.154.903.093 
Ribištvo 9.508.546 

Zasavska 
4.980.840.399 

5,72% 

Energetika 
Mala in srednje velika podjetja 
Nerazporejeno 
Premogovništvo 
Raziskave in razvoj 
Regionalne pomoči 
Usposabljanje 
Varčevanje z energijo 
Varstvo okolja 
Zaposlovanje 
Kmetijstvo 

120.050.495 
78.456.401 
2.175.000 

3.712.542.330 
46.722.603 
45.759.572 

114.367.946 
66.472.089 
79233.319 

292.908.071 
422.152.573 

Usposabljanje 375.555 
Nerazporejeno Zaposlovanje 21.827.255 

174.785.070 Nerazporejeno 3.542.550 
0,20% Raziskave in razvoj 48.457.883 

Kmetijstvo 100.581.827 
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Zahteva 

skupine poslancev, da se opravi 

SPLOŠNA RAZPRAVA O PREDLOGU 

ZAKONA O PRAVNIH NASLEDNICAH 

POORLAŠčENIH INVESTICIJSKIH DRUŽR 

EPA 1441 -III 

^ŽAVNI ZBOR 
^PUBLIKE SLOVENIJE 

uPina poslancev 

pijana, 27.7.2004 
9vi'ka: 412-03/04-1/1 

Zadeva: ZAHTEVA PO SPLOŠNI RAZPRAVI 

J*°slancem Državnega zbora RS je bil dne 13.7.2004 
Posredovan 

PREDLOG ZAKONA O PRAVNIH NASLEDNICAH 
POOBLAŠČENIH INVESTICIJSKIH DRUŽB, EPA 1441- 
III 

Podlagi prvega odstavka 122. člena poslovnika Državnega 
0fa RS podpisana skupina poslancev zahteva, da se o 

av0denem predlogu zakona opravi splošna razprava. 

skupina poslancev: 

1. Kavčič mag. Blaž, l.r. 
2. Anderlič Anton, l.r. 

3. Pucko Ciril, l.r. 
4. Grošelj Leopold, l.r. 

5. Germič Ljubo, l.r. 
6. Kremžar Leopold, l.r. 

7. Kavtičnik Jožef, l.r. 
8. Gračner mag. Zoran, l.r. 

9. Diaci mag. Marko, l.r. 
10. Božič Ivan, l.r. 

11. Švagan Matjaž, l.r. 
12. Barovič Bogdan, l.r. 

13. Vizjak mag. Andrej, l.r. 
14. Bernik dr. Jožef, l.r. 

15. Pohorec Valentin, l.r. 
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Točilnica 

lrt1e iri priimek: 

Naslov; _  

Te|efon:  

p°djetje: 

Poštna številka: 

avčna številka:. 

NaRočam  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

aturri: 

His 

baroni 

naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

^BlČEVC0 POŠI'ite na naslov: DRŽAVNIZB0R REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, TEL.: (01) 47-09-788; FAX: (01) 47-89-856 

l^na izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa -TRR: Državni zbor Republike Slo^1 

.Tis* 
i# 

Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi ZaK°ni 
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se -•bračunava daveK na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. '■ 
št.89/98) . 
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