I/2/3/4

ZJA

Zakon o javnih agencijah /ZJA/
(pristojnosti in naloge pokrajine z uvodnimi pojasnili)
(osnutek)

K a z a l o:

1
1.1
1.2

Pregled pristojnosti in nalog pokrajine po Zakonu o javnih agencijah /ZJA/ .. 1
Pravna podlaga ................................................................................................ 1
Pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta po Zakonu o javnih agencijah
/ZJA/ ................................................................................................................ 1
1.2.1
Akti pokrajinskega sveta po Zakonu o javnih agencijah /ZJA/ ....................... 2
1.3
Pristojnosti in naloge predsednika pokrajine po Zakonu o javnih agencijah
/ZJA/ ................................................................................................................ 2
1.3.1
Akti predsednika pokrajine po Zakonu o javnih agencijah /ZJA/ ................... 3
1.4
Pristojnosti in naloge pokrajinske uprave po Zakonu o javnih agencijah
/ZJA/ ................................................................................................................ 3
2
Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o javnih
agencijah /ZJA/ ............................................................................................... 3
3
Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam pokrajine ................................. 3
3.1
Javna agencija ................................................................................................. 3
3.1.1
Način ustanovitve javne agencije .................................................................... 4
3.1.2
Organi javne agencije ...................................................................................... 4
3.1.2.1 Svet javne agencije .......................................................................................... 5
3.1.2.2 Direktor javne agencije ................................................................................... 5
3.1.3
Naloge in dejavnosti javne agencije ................................................................ 6
3.1.4
Program dela in poročanje javne agencije ....................................................... 6
3.1.5
Financiranje ..................................................................................................... 6
3.1.6
Nadzor nad delom in poslovanjem javne agencije .......................................... 7
3.1.7
Prenehanje javne agencije ............................................................................... 7
Ključne besede ................................................................................................ 7
Uporabljene kratice ......................................................................................... 7
Literatura ......................................................................................................... 7
Viri .................................................................................................................. 7

1

Pregled pristojnosti in nalog pokrajine po Zakonu o javnih agencijah /ZJA/

1.1

Pravna podlaga

tč.

predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

1

Ustava Republike Slovenije
Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03
– UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50,
68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in
75/16 – UZ70a

tč.

predpis

1.1

Zakon o javnih agencijah /ZJA/
Uradni list RS, št. 52/02, 51/04-EZ-A, 33/11-ZEKom-C

določba

pojasnilo

določba

pojasnilo
2

1.2

Pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta po Zakonu o javnih agencijah /ZJA/

tč.

pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta

1

S pogodbo in z ugotovitvenim aktom uredi medsebojne
ustanoviteljske pravice.
S splošnim aktom lahko pooblasti predsednika pokrajine za
izvrševanje pravic in obveznosti ustanovitelja javne agencije.

2
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določba

pojasnilo

2/5. člen

5

3/5. člen

5
1
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3
4

5
6
7
8
9
10

11

12
13

14
15
16
17

1.2.1

Sprejme akt o ustanovitvi javne agencije.
Imenuje in razrešuje direktorja in člane sveta javne agencije,
razen uporabnikov storitev javne agencije, če so v ustanovitvenem
aktu določeni kot člani sveta javne agencije.
Imenuje vršilca dolžnosti direktorja javne agencije, ki opravlja
naloge direktorja do imenovanja direktorja v skladu z ZJA.
Daje soglasje k programu dela in finančnemu načrtu k letnemu
poročilu in drugim poročilom javne agencije.
Imenuje direktorja javne agencije na predlog sveta javne agencije
in na podlagi javnega natečaja.
Z upravno odločbo razreši člana sveta javne agencije.
Z upravno odločbo razreši direktorja na lastno pobudo ali na
predlog sveta javne agencije.
Zadrži objavo splošnega akta javne agencije, če meni, da je v
nasprotju z ustavo ali zakonom, in predlaga javni agenciji, da o
njem ponovno odloči, pri tem pa mora navesti razloge za
zadržanje.
Lahko zadrži izvajanje splošnega akta javne agencije, če pri
objavi splošnega akta, če v roku 15 dni po uveljavitvi splošnega
akta vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove
skladnosti z ustavo in zakonom.
Z ustanovitvenim aktom ali odlokom se lahko določijo dodatne
obvezne sestavine programa dela javne agencije.
Z ustanovitvenim aktom ali v pogodbi o financiranju lahko določi
obveznost priprave dodatnih poročil, njihovo vsebino ter rok za
njihovo predložitev.
Poda zahtevo za predložitev poročila o delovanju in poslovanju
javne agencije ter izvrševanju nalog iz pristojnosti agencije.
Da soglasje k izdaji oz. spremembam tarife.
Da soglasje k uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o
pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki.
Sprejme akt o prenehanju javne agencije, ker so prenehale potrebe
oziroma pogoji za opravljanje namena, za katero je bila agencija
ustanovljena.

2/6. člen
1/8. člen

5

2/8. člen

7

3/8. člen

7

1/19. člen

15

1/24. člen
1/24. člen

17
17

4/27. člen

18

4/27. člen

18

3/36. člen

21

2/37. člen

22

3/37. člen

22

3/41. člen
2/44. člen

24
25

1/49. člen

27

pojasnilo

Akti pokrajinskega sveta po Zakonu o javnih agencijah /ZJA/

tč.

akti pokrajinskega sveta

določba

1

Sklep o pooblastilu predsedniku pokrajine za izvrševanje pravic in
obveznosti ustanovitelja javne agencije.
Odlok o ustanovitvi javne agencije.
Sklep o imenovanju direktorja javne agencije.
Sklep o imenovanju članov sveta javne agencije.
Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti javne agencije.
Sklep o soglasju k programu dela, finančnemu načrtu, letnemu
poročilu in drugim poročilom javne agencije.
Sklep o razrešitvi člana sveta javne agencije.
Sklep o zadržanju objave splošnega akta javne agencije.
Sklep o soglasju k tarifi oziroma spremembam tarife.
Sklep o soglasju k uporabi presežka prihodkov nad odhodki oz.
pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki.
Odlok o prenehanju javne agencije.

5. člen

5

6. člen
8. člen
8. člen
8. člen
8. člen

5
7
7
7
7

24. člen
27. člen
41. člen
44. člen

17
18
24
25

49. člen

27

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.3

Pristojnosti in naloge predsednika pokrajine po Zakonu o javnih agencijah /ZJA/

tč.

pristojnosti in naloge predsednika pokrajine

1

Izvršuje pravice in obveznosti ustanovitelja javne agencije, če je
za to pooblaščen s splošnim aktom lokalne skupnosti.
Vloži predlog za vpis javne agencije v sodni register.
Sklene pogodbo z direktorjem javne agencije, s katero se za dobo,
za katero je direktor imenovan določijo cilji in pričakovani

2
3

2

določba

pojasnilo

3/5. člen

5

9. člen
3/21. člen

5
16

rezultati njegovega dela.
Objavi sklep pokrajinskega sveta s katerim se zadrži izvajanje
splošnega akta javne agencije.
Odloča o pritožbi stranke zoper odločbo direktorja oz.
pooblaščene osebe javne agencije, če zakon ne določa drugače.
Z javno agencijo sklene pogodbo o prenosu prostorov in opreme v
uporabo in upravljanje javni agenciji.

4
5
6

1.3.1

5/27. člen

18

2/28. člen

19

2/38. člen

23

ZJA
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Akti predsednika pokrajine po Zakonu o javnih agencijah /ZJA/

tč.

akti predsednika pokrajine

določba

pojasnilo

1

Pogodba z direktorjem javne agencije o ciljih in pričakovanih
rezultatih.
Pogodba o prenosu prostorov in opreme v uporabo in upravljanje
javni agenciji.

21. člen

16

38. člen

23

2

1.4

Pristojnosti in naloge pokrajinske uprave po Zakonu o javnih agencijah /ZJA/

tč.

pristojnosti in naloge pokrajinske uprave

1

Daje javni agenciji podatke za potrebe priprave strokovnih analiz
ter drugih vrst obdelav.
Javni agenciji zagotovi sredstva za začetek dela v skladu z
ustanovitvenim aktom.
Pokrajinska uprava opravlja nadzor nad zakonitostjo,
učinkovitostjo in uspešnostjo dela javne agencije, na delovnem
področju katerega javna agencija deluje.

2
3

2

določba

pojasnilo

2/30. člen

20

1/38. člen

23

1/48. člen

26

Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o javnih agencijah /ZJA/

Izvajanje določil Zakona o javnih agencijah /ZJA/ ima finančne posledice za državni proračun v okviru
prerazporeditve finančnih sredstev med državo in pokrajino v sorazmerju z decentraliziranimi
pristojnostmi.
Okvirna ocena sredstev za financiranje pristojnosti in nalog po določilih Zakona o javnih agencijah /ZJA/
znaša … EUR.
3

Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam pokrajine

3.1

Javna agencija

1

Agencija kot pojem organizacije v javnem sektorju sam po sebi ne predstavlja termina za točno
določeno obliko organizacije. V evropski ureditvi, predvsem v državah članicah EU, se pojavlja
veliko število različnih vrst agencij v javnem sektorju. Med njimi je mogoče najti tako cel spekter
organizacij, od izvršilnih agencij, ki predstavljajo notranje organizacijske enote v posameznem
ministrstvu, do neodvisnih regulatornih agencij, ki imajo lastno pravno subjektiviteto in na podlagi
zakonov izvršujejo javna pooblastila, pri čemer jim država zagotavlja določeno stopnjo neodvisnosti.
Seveda tudi pri neodvisnih regulatornih agencijah ni mogoče najti uniformne organizacijske oblike
ali pravnega položaja ter enotnega obsega pooblastil, čeprav se pojavljajo določene skupne
značilnosti. Tako je mogoče za neodvisno regulatorno agencijo šteti le tisto organizacijo, ki
izpolnjuje naslednje minimalne pogoje: • ima lastna pooblastila in pristojnosti na podlagi javnega
prava, • je organizacijsko ločena od ministrstev in • njeni organi niso neposredno voljeni ali vodeni s
strani političnih funkcionarjev (Pirnat et al, 2004: 786-787).

2

V slovenskem prostoru ureja Zakon o javnih agencijah /ZJA/1, kot paradržavne organizacije s
statusno obliko osebe javnega prava, ki po svojih lastnostih ustrezajo navedenim karakteristikam.

3

Kot določa ZJA se javna agencija ustanovi za opravljanje regulatornih, razvojnih ali strokovnih nalog
v javnem interesu, če zanje z zakonom ni predvidena druga statusna oblika. Za njeno ustanovitev

1 Določbe ZJA se za posamezne agencije ne uporabljajo glede tistih vprašanj, ki so glede na namen ustanovitve
urejena s posebnimi zakoni drugače (2/1. člen ZJA).
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mora imeti ustanovitelj (samoupravna lokalna skupnost ali zveza samoupravnih lokalnih skupnosti)
podlago v zakonu. Pri izvajanju nalog pa je javna agencija samostojna, njene pristojnosti za izdajanje
predpisov, posamičnih aktov in opravljanje oblastnih dejanj pa določa zakon (2. člen ZJA).
4

Javna agencija se ustanovi: 1. če je s tem omogočeno učinkovitejše in smotrnejše opravljanje
navedenih nalog, kot bi bilo v primeru opravljanja nalog v upravnem organu, zlasti, če se lahko
opravljanje upravnih nalog v celoti ali pretežno financira z upravnimi taksami oz. s plačili
uporabnikov ali 2. če glede na naravo oz. vrsto nalog ni potreben ali ni primeren stalni neposredni
politični nadzor nad opravljanjem nalog (4. člen ZJA).

3.1.1

Način ustanovitve javne agencije

5

Kot rečeno, lahko javno agencijo ustanovi lokalna skupnost ali zveza lokalnih skupnosti. V primeru,
da javno agencijo ustanovi več ustanoviteljev, se njihove medsebojne pravice in obveznosti uredijo s
pogodbo in z ustanovitvenim aktom (5. člen ZJA). Javna agencija se ustanovi z ustanovitvenim
aktom, ki ga sprejme ustanovitelj (v primeru lokalne skupnosti - pokrajinski svet) na podlagi
posebnega zakona, ki daje podlago za ustanovitev te javne agencije. Če je ustanoviteljev več, se
javna agencija ustanovi z ustanovitvenim aktom, ki ga sprejmejo vsi ustanovitelji. Javna agencija
pridobi status pravne osebe z vpisom v sodni register (6. člen ZJA). Predlogu za vpis mora
ustanovitelj (predsednik pokrajine) priložiti ustanovitveni akt in sklep o imenovanju prvih članov
sveta javne agencije in vršilca dolžnosti (9. člen ZJA).

6

Obvezne sestavine akta o ustanovitvi javne agencije določa ZJA. Tako se v ustanovitvenem aktu
določijo:
• ime in sedež javne agencije,
• namen javne agencije,
• naloge oziroma dejavnosti javne agencije,
• sestava organov javne agencije ter število in mandatna doba članov teh organov,
• pristojnosti organov javne agencije,
• razmerja javne agencije do ustanovitelja,
• razmerja javne agencije do drugih subjektov,
• sredstva, ki jih ustanovitelj namenja za ustanovitev in začetek dela javne agencije,
• način financiranja javne agencije,
• odgovornost ustanovitelja za obveznosti javne agencije,
• druga vprašanja, pomembna za ustanovitev in delovanje javne agencije,
• druga vprašanja, za katera ta ali drug zakon določa, da morajo biti urejena v ustanovitvenem
aktu.
V primeru, da je ustanoviteljev več, se v ustanovitvenem aktu določi način skupnega izvrševanja
ustanoviteljskih pravic, skupnega financiranja in nadzora ter posledice prenehanja javne agencije ter
druga medsebojna razmerja pri upravljanju javne agencije. Navedeni ustanovitveni akt pa se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije ali v uradnem glasilu lokalne skupnosti (7. člen ZJA).

7

Pristojnosti ustanovitelja javne agencije so določene z ZJA. Tako ustanovitelj (pokrajinski svet): 1.
imenuje in razrešuje direktorja in člane sveta javne agencije, razen uporabnikov storitev javne
agencije, če so v ustanovitvenem aktu določeni kot člani sveta javne agencije, 2. imenuje vršilca
dolžnosti direktorja javne agencije, ki opravlja naloge direktorja do imenovanja direktorja v skladu z
ZJA, in 3. daje soglasje k programu dela in finančnemu načrtu k letnemu poročilu in drugim
poročilom javne agencije. Navedenih ustanoviteljskih pravic ustanovitelj ne more prenesti na drug
organ ali za njihovo izvrševanje izdati javnega pooblastila (8. člen ZJA).

8

ZJA posebej določa, da mora biti ime javne agencije v slovenskem jeziku in mora vsebovati 1. kratko
označbo namena, 2. poimenovanje "javna agencija" in 3. navedbo ustanovitelja. Če je slednjih več, se
kot ime ustanovitelja v imenu uporablja označba, ki jo določijo ustanovitelji v ustanovitvenem aktu.
Ob navedenem ZJA določa, da mora biti sedež v Republiki Sloveniji (10. člen ZJA).

3.1.2
9

4

Organi javne agencije

Organa javne agencije sta: 1. svet javne agencije in 2. direktorica oz. direktor javne agencije (11. člen
ZJA).
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10 Svet javne agencije ima najmanj tri in največ devet članov, ki jih imenuje in razrešuje (razen
predstavnikov uporabnikov) ustanovitelj (pokrajinski svet) za dobo petih let z možnostjo ponovnega
imenovanja. Člani pa izmed sebe izvolijo predsednika oz. predsednico. ZJA določa, kdo je lahko
imenovan za člana sveta javne agencije. Tako je lahko imenovana oseba, ki:
• ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
• je strokovnjak s področja dela javne agencije,
• ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
• izpolnjuje druge z zakonom ali ustanovitvenim aktom določene pogoje.
Ne morejo pa biti imenovane:
• osebe, ki so zaposlene v tej javni agenciji,
• funkcionarji v izvršilni veji oblasti in
• osebe, za katere obstaja možnost konflikta med njihovimi zasebnimi interesi in javnimi interesi,
ki jih zasleduje javna agencija (12. člen ZJA).
11 Kot določa ZJA so lahko člani sveta tudi predstavniki uporabnikov storitev javne agencije, če tako
določi ustanovitelj (pokrajinski svet) v ustanovitvenem aktu, pri čemer pa število uporabnikov
storitev v svetu ne sme biti manjše od tretjine članov in ne velja od polovice članov sveta. Z
ustanovitvenim aktom se lahko določi, da navedene člane sveta izvolijo uporabniki storitev z
neposrednim in tajnim glasovanjem. Postopek in kriterije za izbiro predstavnikov oz. volitev pa se
uredijo z ustanovitvenim aktom (13. člen ZJA).
12 ZJA določa tudi omejitve pri imenovanju predstavnikov uporabnikov. Tako mora ustanovitelj
(pokrajinski svet) upoštevati zastopanost različnih uporabnikov ali skupin uporabnikov. V primeru,
da javna agencija dodeljuje finančne spodbude in druga sredstva, za člane sveta ne morejo biti
imenovani dejanski ali potencialni prejemniki sredstev. V tem primeru se kot predstavniki
uporabnikov za člane imenujejo predstavniki tistih uporabnikov, katerim so storitve prejemnikov
sredstev namenjene in ki bodo na podlagi dodeljenih finančnih spodbud in drugih sredstev koristili
njihove storitve, če z zakonom ali aktom o ustanovitvi ni določena druga skupina uporabnikov (14.
člen ZJA).
13 Ustanovitelj lahko z upravno odločbo predčasno razreši člana sveta javne agencije:
• če to sam zahteva,
• če ne izpolnjuje pogojev za imenovanje,
• če ne opravlja nalog, določenih v zakonu, ustanovitvenem aktu in splošnih aktih javne agencije,
oziroma jih opravlja nevestno ali nestrokovno,
• če ravna v nasprotju s svojimi obveznostmi iz 16. člena tega ZJA.
3.1.2.2 Direktor javne agencije
14 Direktorja javne agencije imenuje in razrešuje ustanovitelj (pokrajinski svet) na predlog sveta javne
agencije na podlagi javnega natečaja v skladu s pogoji in kriteriji, določenimi z zakonom in
ustanovitvenim aktom. Direktor je imenovan za dobo petih let in je lahko ponovno imenovan. Kot
določa ZJA je za direktorja lahko imenovana oseba, ki:
• ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
• ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
• je strokovnjak na področju dela javne agencije,
• ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
15 Ob navedenih pogojih pa lahko zakon in ustanovitveni akt določita tudi dodatne pogoje za
imenovanje direktorja. ZJA še določa, da mora biti direktor državljan Republike Slovenije, v
primeru, da direktor javne agencije odloča v upravnih stvareh. V primeru, da direktorju preneha
funkcija, ustanovitelj na predlog sveta do imenovanja novega direktorja, vendar največ za šest
mesecev, brez javnega natečaja imenuje vršilca dolžnosti direktorja (19. člen ZJA).
16 Direktor javne agencije je za svoje delo odgovoren izvršilnemu organu lokalne skupnosti (predsednik
pokrajine). S predsednikom pokrajine tudi sklene pogodbo, s katero se za dobo, za katero je
imenovan določijo cilji in pričakovani rezultati njegovega dela (21. člen ZJA).
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17 Kot določa ZJA, lahko ustanovitelj na lastno pobudo ali na predlog sveta predčasno razreši direktorja
z upravno odločbo:
• če to sam zahteva,
• če ne izpolnjuje pogojev za imenovanje,
• če stori dejanje, ki je v zakonu o javnih uslužbencih določeno kot hujša disciplinska kršitev,
• če svoje delo opravlja nevestno, nestrokovno ali se izkaže, da po delovnih in strokovnih
kvalitetah ni primeren za opravljanje dela na položaju direktorja,
• če javna agencija ne dosega zadovoljivih delovnih rezultatov oziroma če pri njenem delu prihaja
do ponavljajočih se napak ali do težje napake (24. člen ZJA).
Za razrešitev direktorja pa se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovna razmerja (23.
člen ZJA).
3.1.3

Naloge in dejavnosti javne agencije

18 Javna agencija lahko za izvajanje javnih pooblastil in upravnih odločb izdaja splošne akte, ki jih
sprejema svet javne agencije. Navedeni predpisi se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije,
pred objavo pa jih mora javna agencija posredovati ustanovitelju (pokrajinski svet). Slednji lahko
zadrži objavo splošnega akta, če meni, da je v nasprotju z ustavo ali zakonom, in predlaga javni
agenciji, da o njem ponovno odloči, pri tem pa mora navesti razloge za zadržanje. Če javna agencija
vztraja pri svoji odločitvi, splošni akt objavi, ustanovitelj pa lahko zadrži njegovo izvrševanje, če
najkasneje v 15 dneh po uveljavitvi splošnega akta vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno
njegove skladnosti z ustavo in zakonom. Navedeni sklep ustanovitelja (pokrajinski sveta), s katerim
zadrži izvrševanje splošnega akta v skladu s prejšnjim odstavkom, se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije (27. člen ZJA).
19 Direktor oziroma osebe, ki jih direktor pooblasti, odločajo o javnopravnih stvareh iz pristojnosti
javne agencije v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku. Zoper odločbo direktorja oz.
pooblaščene osebe ima stranka pravico do pritožbe. O pritožbi pa odloča pristojni organ lokalne
skupnosti (predsednik pokrajine), če zakon ne določa drugače (28. člen ZJA).
20 Javna agencija opravlja tudi strokovne naloge skladno z namenom, za katere je ustanovljena. Pri tem
so organi lokalnih skupnosti dolžni za potrebe priprave strokovnih analiz ter drugih vrst obdelav
podatkov javni agenciji proti plačilu dejanskih stroškov oziroma proti plačilu po tarifi posredovati
podatke, ki jih za njihovo pripravo potrebuje (30. člen ZJA).
3.1.4

Program dela in poročanje javne agencije

21 Javna agencija mora sestaviti letni program dela, v katerem se določijo cilji in naloge, ki jih bo javna
agencija zasledovala in opravljala v posameznem letu v skladu s programi ustanovitelja ter način
njihovega doseganja oz. izvrševanja. K programu dela mora biti priložena kratka izjava o večletni
strategiji razvoja javne agencije, ki mora poudariti prispevek agencije k splošnemu nacionalnemu
razvoju, ukrepe za zagotavljanje kvalitetnih storitev nasproti javnosti in uporabnikom ter ukrepe za
zagotavljanje učinkovite porabe sredstev. Z ustanovitvenim aktom ali odlokom lokalne skupnosti pa
se lahko določijo dodatne obvezne sestavine programa dela (36. člen ZJA).
22 Kot določa ZJA mora javna agencija ustanovitelju poročati o doseženih ciljih in rezultatih, o
izvrševanju finančnih načrtov ter o izidu poslovanja skladno z zakonom o javnih financah in
zakonom o računovodstvu. Z ustanovitvenim aktom ali v pogodbi o financiranju se lahko določi
obveznost priprave dodatnih poročil, njihovo vsebino ter rok za njihovo predložitev. Na zahtevo
ustanovitelja (pokrajinski svet) mora direktor predložiti poročilo o delovanju in poslovanju javne
agencije ter izvrševanju nalog iz pristojnosti agencije (37. člen ZJA).
3.1.5

Financiranje

23 Ustanovitelj mora v skladu z ustanovitvenim aktom zagotoviti javni agenciji sredstva za začetek dela
(potrebne prostore, opremo in sredstva za začetek dela). Prostori in oprema ostanejo v lasti
ustanovitelja in se prenesejo (s pogodbo) v uporabo in upravljanje javne agencije. (38. člen ZJA) Kot
določa ZJA se javna agencija se financira:
• s sredstvi proračuna, pridobljenimi na podlagi pogodbe, sklenjene s pristojnim ministrstvom
oziroma lokalno skupnostjo,
• s prihodki, pridobljenimi s prodajo blaga in storitev, in
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z drugimi prihodki (39. člen ZJA).

24 Če javna agencija opravlja storitve za posameznike in pravne osebe proti plačilu, izda v skladu z ZJA
tarifo, s katero določi višino plačil za storitve, ki jih opravlja javna agencija. Za izdajo ali spremembo
navedene tarife mora javna agencija pridobiti soglasje ustanovitelja (pokrajinskega sveta) (41. člen
ZJA).
25 Javna agencija lahko z izvajanjem nalog ustvarja presežek prihodkov nad odhodki, ki ga:
• uporabi za opravljanje in razvoj dejavnosti ali
• uporabi za plačilo delovne uspešnosti zaposlenih v javni agenciji v skladu z zakonom ali
• vplača v proračun ustanovitelja.
O uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki odloča
svet javne agencije na predlog direktorja in v soglasju z ustanoviteljem (pokrajinskim svetom) (44.
člen ZJA).
3.1.6

Nadzor nad delom in poslovanjem javne agencije

26 Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela javne agencije opravlja uprava lokalne
skupnosti, na delovnem področju katerega javna agencija deluje (48. člen ZJA).
3.1.7

Prenehanje javne agencije

27 V skladu z ZJA javna agencija preneha:
• če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa javne agencije v sodni register,
• če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju javne agencije, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji
za opravljanje namena, za katero je bila agencija ustanovljena,
• če se javna agencija pripoji ali spoji z drugo pravno osebo ali razdeli v dve ali več pravnih oseb,
• v drugih primerih, določenih z zakonom ali aktom o ustanovitvi.
V primeru prenehanja javne agencije se opravi postopek likvidacije javne agencije v skladu z
zakonom (49. člen ZJA).
Ključne besede
Lokalna samouprava, pokrajina, pristojnosti, pokrajinski svet, predsednik pokrajine, pokrajinska uprava,
javna agencija.
Uporabljene kratice
Ustava RS

-

ZJA

-

Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 –
UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in
75/16 – UZ70a).
Zakon o javnih agencijah /ZJA/ (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04-EZ-A, 33/11ZEKom-C).
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