Opozorilo:

To je neuradno besedilo, ki predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči
odškodninsko ali kako drugače.

SKLEP, ki ureja priporočila Vlade RS
(Sklep Vlade RS št. 00712-35/2005/23 z dne 15. 2. 2007)
EVA: 2006-1611-0019, veljavnost od 15. 2. 2007

Na podlagi drugega odstavka 7. člena in šestega odstavka
21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada
Republike Slovenije na 109. redni seji dne 15. 2. 2007 pod
točko 5 sprejela naslednji

svetov in upravnih odborov v javnih podjetjih in drugih
gospodarskih družbah, ki so v lasti Republike Slovenije,
ter
o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij
funkcionarjev z nadzorno funkcijo v nadzornih svetih in
upravnih
odborih
gospodarskih
družb
seznaniti
gospodarske družbe, v katerih ima Republika Slovenija
več kot 50-odstotni lastniški delež v kapitalu in je
upravljanje le-teh naložb v njihovi pristojnosti (vsako za
svoje področje), kakor tudi izvajati nadzor nad
uresničevanjem stališč Vlade Republike Slovenije v
gospodarskih družbah, dokler ima Republika Slovenija v
njih neposredni ali posredni prevladujoč vpliv.

SKLEP:
1. Vlada Republike Slovenije se je zavezala in naložila
ministrstvom, vladnim službam, organom v sestavi
ministrstev in upravnim enotam, da se ob imenovanju
projektnih skupin (delovnih skupin, komisij in podobno), če
je v sklepu o imenovanju predvideno izplačevanje sejnin in
povračila stroškov, za člane projektnih skupin, ki niso
zaposleni v državnem organu, predstojnik katerega
imenuje projektno skupino, sejnine in povračila stroškov
določijo v skladu z določbami Uredbe o sejninah in
povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah,
javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih, če z drugim
predpisom ali sklepom Vlade Republike Slovenije ni
drugače določeno. V teh primerih se sejnina določi največ
v višini, ki ne sme presegati stalnega dela sejnine, kakor je
določen z Uredbo o sejninah in povračilih stroškov v javnih
skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih
gospodarskih zavodih.
2. Vlada Republike Slovenije priporoča drugim (od Vlade
Republike Slovenije neodvisnim) državnim organom,
organom lokalnih skupnosti in organom nadzora ali
upravljanja, da uporabljajo določbe Uredbe o sejninah in
povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah,
javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih pri določitvi
višine sejnin in povračil stroškov članom:
− organov nadzora ali upravljanja (nadzorni svet,
nadzorni odbor, svet zavoda, svet agencije ali upravni
odbor) v javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih,
zavodih, skladih in agencijah, ki so v njihovi
pristojnosti, če je v aktu o ustanovitvi ali statutu
predvideno plačilo sejnin in povračila stroškov;
− strokovnih organov (strokovni svet, programski svet,
strokovna komisija in podobno) v javnih zavodih,
javnih gospodarskih zavodih, zavodih, skladih in
agencijah, ki so v njihovi pristojnosti, če je v aktu o
ustanovitvi ali statutu predvideno plačilo sejnin in
povračila stroškov;
− projektnih skupin (delovnih skupin, komisij ipd.),
katerih imenovanje je v njihovi pristojnosti, če je v
sklepu o imenovanju predvideno izplačevanje sejnin
in povračila stroškov in če z drugim predpisom ni
drugače določeno. Vlada Republike Slovenije
priporoča, da se sejnine in povračila stroškov
izplačuje le tistim članom projektnih skupin, ki niso
zaposleni v organu, katerega predstojnik imenuje
delovno projektno skupino, pri čemer naj sejnina ne bi
presegala stalnega dela sejnine, kakor je določen z
Uredbo o sejninah in povračilih stroškov v javnih
skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih
gospodarskih zavodih.

Pristojna ministrstva in vladne službe morajo izvesti vse
potrebne
aktivnosti,
da
skupščina
posamezne
gospodarske družbe oziroma družbenik družbe (v družbah
z enim družbenikom), v kateri ima Republika Slovenija več
kot 50-odstotni lastniški delež v kapitalu, sprejme sklep, s
katerim se upravo oziroma direktorja te gospodarske
družbe zaveže, da uveljavi stališča Vlade Republike
Slovenije v gospodarskih družbah, ki so v njeni neposredni
ali posredni večinski lasti.
5. Vlada Republike Slovenije priporoča organom lokalnih
skupnosti, da uporabljajo Sklep o stališčih glede
nagrajevanja članov nadzornih svetov in upravnih odborov
v javnih podjetjih in drugih gospodarskih družbah, ki so v
lasti Republike Slovenije, ter o nezdružljivosti opravljanja
javnih funkcij funkcionarjev z nadzorno funkcijo v
nadzornih svetih in upravnih odborih gospodarskih družb,
pri oblikovanju svojih stališč glede nagrajevanj članov
nadzornih svetov v javnih podjetjih v gospodarskih
družbah, ki so v njihovi neposredni ali posredni lasti, in
omejitvah funkcionarjev glede članstva v nadzornih svetih
in upravnih odborih gospodarskih družb.
6. Z dnem sprejema Sklepa o stališčih glede nagrajevanja
članov nadzornih svetov in upravnih odborov v javnih
podjetjih in drugih gospodarskih družbah, ki so v lasti
Republike Slovenije, ter o nezdružljivosti opravljanja javnih
funkcij funkcionarjev z nadzorno funkcijo v nadzornih
svetih in upravnih odborih gospodarskih družb preneha
veljati sklep, št. 113.05/2001-7 z dne 11.10.2001 in
16.5.2002 (Sklep o kriterijih za določitev sejnin in drugih
prejemkov članov nadzornih svetov javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je Republika Slovenija in gospodarskih
družb v večinski lasti Republike Slovenije).
7. Vlada Republike Slovenije je sprejela stališče, da sme biti
posamezen javni uslužbenec, ki je zaposlen v državnem
organu, hkrati član v največ dveh organih nadzora ali
upravljanja pravnih oseb javnega sektorja, v katerih vlogo
ustanovitelja v imenu Republike Slovenije izvršuje Vlada
Republike Slovenije, in hkrati član v največ dveh nadzornih
svetih ali upravnih odborih gospodarskih družb, ki so v
večinski neposredni ali posredni lasti Republike Slovenije,
pri čemer ”posredna last” pomeni, da je dejanski lastnik
gospodarske družbe pravna oseba, v kateri ima Republika
Slovenija neposredno ali posredno več kot 50-odstotno
lastništvo.

3. Ne glede na 2. točko tega sklepa Vlada Republike
Slovenije priporoča organom lokalnih skupnosti in
organom nadzora ali upravljanja, da se v vrtcih, šolah,
zdravstvenih domovih in lekarnah izplačujejo samo
povračila stroškov, ne pa tudi sejnine.
4. Pristojna ministrstva in vladne službe morajo z določbami
Sklepa o stališčih glede nagrajevanja članov nadzornih
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Javni uslužbenec, ki glede števila članstva v organih
nadzora oziroma upravljanja na dan uveljavitve tega
sklepa ali po njegovi uveljavitvi zaradi nastopa novih
okoliščin (če se lastništvo gospodarske družbe spremeni
tako, da postane Republika Slovenija neposredno ali
posredno njen večinski lastnik) presega dovoljeno
omejitev, mora izstopiti iz tistih organov nadzora oziroma
upravljanja, ki presegajo omejitev, pri čemer izstopi iz
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nadzornih svetov ali upravnih odborov gospodarskih družb
z dnem prve skupščine po uveljavitvi tega sklepa, v
organih nadzora ali upravljanja pravnih oseb javnega
sektorja pa takoj po seznanitvi s tem sklepom.
Enako mora ravnati posamezen funkcionar v državnem
organu, ki ne sme biti v nobenem nadzornem svetu ali
upravnem odboru gospodarske družbe, niti v nobenem
organu nazora ali upravljanja pravnih oseb javnega
sektorja, v katerih vlogo ustanovitelja v imenu Republike
Slovenije izvršuje Vlada Republike Slovenije, razen kjer je
to izrecno določeno z zakonom.
Stališča tega sklepa se morajo uveljaviti najpozneje do 31.
avgusta 2007.
8. Vlada Republike Slovenije priporoča organom lokalnih
skupnosti, da uporabljajo stališča Vlade Republike
Slovenije sprejeta pod 7. točko tega sklepa pri imenovanju
svojih javnih uslužbencev in funkcionarjev v organe
nadzora ali upravljanja pravnih oseb javnega sektorja, ki
so bile ustanovljene s strani lokalnih skupnosti, ter v
nadzorne svete ali upravne odbore gospodarskih družb, ki
so v njihovi neposredni ali posredni lasti.
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