Kategorizacija subjektov javnega sektorja v širšem smislu
za potrebe Bonitetnega okvira Evrosistema (ECAF)
Subjekti javnega sektorja v širšem smislu se razvrščajo v tri kategorije:
1. enote centralne ravni države – to so institucionalne enote, ki jih nadzorni organ zadevne države
opredeli kot enote centralne ravni države. V Republiki Sloveniji so to institucionalne enote, ki so
na podlagi Uredbe o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (Uradni list RS, št. 107/13;
v nadaljevanju Uredba SKIS)1 uvrščene v podsektor Neposredni uporabniki državnega proračuna
(S.13111);
2. enote regionalne ali lokalne ravni države – to so institucionalne enote, ki jih nadzorni organ
zadevne države opredeli kot enote regionalne ali lokalne ravni države. V Republiki Sloveniji so to
institucionalne enote, ki so na podlagi Uredbe SKIS uvrščene v podsektor Neposredni uporabniki
proračunov občin (S.13131);
3. subjekti javnega sektorja – to so osebe, ki jih nadzorni organ zadevne države opredeli kot
subjekte javnega sektorja, oziroma, če jih nadzorni organ zadevne države ne opredeli, so to:
 nekomercialni upravni organi, odgovorni enotam centralne, regionalne ali lokalne ravni države
ali organom, ki izvajajo enake pristojnosti kot regionalne ravni države in lokalni organi, ali
 nekomercialna podjetja, ki so v lasti centralnih, regionalnih ali lokalnih ravni držav ali pa so
jih te ustanovile in jih financirajo ter ki imajo sporazume o izrecnem jamstvu in lahko
vključujejo samoupravne organe, regulirane z zakonodajo, ki so pod javnim nadzorom.
V Republiki Sloveniji so to pravne osebe ali institucionalne enote, ki so na podlagi Uredbe
SKIS uvrščene v podsektor:
 Javne nefinančne družbe (S.11001),
 Javne družbe, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke (S.12201),
 Javni skladi denarnega trga (S.12301),
 Javni investicijski skladi (S.12401),
 Javni drugi finančni posredniki, razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov
(S.12501),
 Javni izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti (S.12601),
 Javne lastne finančne institucije in posojilodajalci (S.12701),
 Javne zavarovalne družbe (S.12801),
 Javni pokojninski skladi (S.12901),
 Državni skladi (S.13112),
 Druge enote centralne države (S.13113),
 Skladi lokalne države (S.13132),
 Druge enote lokalne države (S.13133) ali
 Skladi socialne varnosti (S.13140),
in ki izpolnjujejo pogoje iz ene izmed naslednjih dveh alinej:
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Za razvrstitev posamezne institucionalne enote Republike Slovenije se uporabi:
 bodisi javni šifrant Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev (SKIS) - register Poslovni
subjekti po SKIS, ki je dostopen na spletni strani http://www.ajpes.si/Registri/Drugo/SKIS in v katerem
so za vsako institucionalno enoto podatki o imenu, matični številki in oznaki SKIS;
 bodisi Poslovni register Slovenije, ki je na voljo na spletni strani http://www.ajpes.si/prs/.





so pravne osebe javnega prava oziroma njihove institucionalne enote, ki so posredni
uporabniki državnega proračuna ali občinskih proračunov2, ki jih določi Ministrstvo za
finance v skladu s Pravilnikom o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega
in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03), ali ki so odgovorne enotam centralne ravni
Republike Slovenije (kot npr. Slovenski državni holding, d.d., Kapitalska družba
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.);
so pravne osebe, ki opravljajo nepridobitno dejavnost in katerih ustanovitelji so enote
centralne ali lokalne ravni države, ki tudi izrecno jamčijo za njihove obveznosti.

Subjekti javnega sektorja s sedežem v Republiki Sloveniji, katerih tveganost se ne razlikuje od
tveganosti enot centralne ravni Republike Slovenije, se obravnavajo enako kot enote centralne ravni
Republike Slovenije. Sem se razvrščajo:
 javne agencije, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, ki je odgovorna za njihove
obveznosti v skladu z Zakonom o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in
33/11 – ZEKom-C) oziroma drugim predpisom,
 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
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Register neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov se sproti posodablja in je dostopen na spletni
strani http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=316.
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