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Prihodki javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb v letu 2002 po podskupinah proračunskih uporabnikov1, v mio
SIT
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Javni zavodi - vsi 817,816 112.2 583,661 112.7 160,130 108.1 74,015 117.9
3.1.  Izobraž. in šport 333,296 114.0 269,323 114.6 46,561 112.5 17,412 109.3
3.2.  Zdravstvo 323,847 110.0 234,279 110.4 59,795 110.1 29,772 106.7
3.3.  Socialno varstvo 51,847 109.4 24,349 138.9 25,497 91.2 2,001 105.7
3.4.  Kultura2 60,762 108.8 29,193 108.1 23,287 112.1 8,271 102.5
3.5.  Raziskovanje 19,869 100.8 12,112 96.4 2,710 101.8 5,047 112.7
3.6.-3.11.  Druga področja 28,197 146.9 14,405 105.8 2,280 213.9 11,512 254.5

Vir podatkov: AJPES – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, preračuni UMAR.
Opombe: 1glej opombe k tabeli v prispevku Javni zavodi – rezultati poslovanja; 2 delež JZ na področju radijske in televizijske
dejavnosti znaša 40% skupnih prihodkov na področju kulture (1% od prihodkov iz sredstev javnih financ namenjenih JZ na

področju kulture, približno 75% od drugih prihodkov za izvajanje javne službe v kulturi in 74.8% prihodkov od prodaje na trgu na
področju kulture).

Javni zavodi se praviloma financirajo s kombinacijo javnofinančnih in zasebnih virov. Iz javnofinančnih virov se
financira: (i) obseg in vsebina redne dejavnosti javne službe, ki je določena z zakonom ali nacionalnim programom, z
letnim načrtom ter pogodbo, sklenjeno z državo ali občino oziroma s financerjem (ZZZS); (ii) delno izvajanje dejavnosti
javne službe, ki se prodaja na trgu; opravljanje teh storitev je pogojeno z zmogljivostmi javnega zavoda in dovoljenjem
ustanovitelja (običajno država ali občina), pri čemer ceno storitvam praviloma določa ustanovitelj; (iii) investicije, na
osnovi pogodbe med ustanoviteljem in javnim zavodom, v obsegu, ki je določen z letnim finančnim načrtom in sovpada z
načrtom razvojnih programov države ali občine. Zasebne vire pridobivajo javni zavodi predvsem na dva načina: (i) s
prodajo storitev javne službe na trgu (neposredna plačila ali doplačila fizičnih in pravnih oseb (šolnine), plačila iz
prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj, plačila samoplačnikov ipd.); (ii) s prodajo blaga in storitev, ki ne spadajo v javno
službo (tržna dejavnost javnega zavoda).
Javni zavodi morajo kot proračunski uporabniki svoje prihodke in odhodke izkazati po načelu denarnega toka, in sicer
zaradi spremljanja gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov na ravni države. Tudi v tem izkazu prikažejo ločeno
prihodke za izvajanje dejavnosti javne službe in prihodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, vendar pa prihodke
za izvajanje javne službe razdelijo še na (i) prihodke iz sredstev javnih financ in (ii) prihodke iz drugih virov za izvajanje
javne službe. To omogoči, da lahko financiranje, bodisi posamezne javne službe ali celotnega javnega zavoda,
analiziramo tudi z vidika razmerja med javnofinančnimi in zasebnimi viri.
V letu 2002 so vsi javni zavodi skupaj realizirali 818 mrd SIT skupnih prihodkov, izkazanih po načelu denarnega toka.
Skupnih odhodkov so imeli 815 mrd SIT. Zbirna bilanca prihodkov in odhodkov javnih zavodov je za leto 2002 izkazovala
presežek prihodkov v višini 2.6 mrd SIT (v letu 2001 6.2 mrd SIT). Iz javnofinančnih virov so v letu 2002 prejeli 584 mrd
SIT oziroma 71.4% skupnih prihodkov, od tega iz državnega proračuna 289 mrd SIT ali 35.4% vseh prihodkov, iz
proračunov lokalnih skupnosti 71.3 mrd SIT (8.7%), iz skladov socialnega zavarovanja 219 mrd SIT (26.9%) ter iz drugih
javnih skladov 3.3 mrd SIT (0.4%). Iz zasebnih virov so javni zavodi v letu 2002 realizirali 234 mrd SIT oziroma 28.7%
skupnih prihodkov. Od tega so 160 mrd SIT (19.6%) ustvarili z izvajanjem dejavnosti javnih služb. Preostali prihodki iz
zasebnih virov, ki jih je bilo skupno 74 mrd SIT (9.1%), pa so bili ustvarjeni s tržno dejavnostjo (prodajo blaga in storitev
na trgu).
Pri izvajanju dejavnosti javnih služb je bilo razmerje med javnofinančnimi viri in zasebnimi viri v letu 2002 78.5:21.5. V
primerjavi z letom 2001 se je odvisnost izvajanja javnih služb od javnofinančnih virov nekoliko povečala (za 0.7 strukturne
točke).

Graf: Struktura finančnih virov javnih zavodov po področjih javnih služb v letu 2002, v %
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Vir podatkov: AJPES, preračuni UMAR.
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