Zvis – zadnji žebelj v krsti
javnega visokega šolstva

IZPLAČILA ZASEBNIM ŠOLAM V LETU 2012
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SKUPAJ:

1

Škofijska gimnazija Vipava

52.436

1.146.083

2

Zavod sv. Frančiška Saleškega - Gimnazija Želimlje

63.576

1.328.304

Zavod sv Stanislava - Škofijska klasična gimnazija

121.004

3
Zavod sv Stanislava - osnovna šola in glasbena šola

4

Zavod Antona Martina Slomška - Škofijska gimnazija in glasbena šola

5

Zavod Salesianum

352 EUR

31.072
3.619.974

17.012
67.307

34.054

8.640

39.650
84.100

6

Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla

7

Zavod Sv. Cirila in Metoda

8

EURO šola Ljubljana

9

Doba, Višja strokovna šola Maribor

10

11.579

4.140

1.904.791
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Inštitut in akademija za multimedije, višja šola
Waldorfska šola - gimnazija Lj., OŠ Maribor/Celje, glasbena šola

11

11.627

Waldorfska šola - osnovna šola Ljubljana

23.959

68.997

666 EUR

2.081.391

12

Glasbeni atelje Tartini

13

MELODIJA d.o.o. MUTA

277.972

14

Glasbeni center Edgar Willems

110.486

15

Zasebna glasbena šola Maestro

16

Glasbena šola Lartko Cerklje

17

Montessori, zavod

156.089
110.729
69.600
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Sredstva za zasebne visokošolske zavode s koncesioniranimi študijskimi programi in Evro-sredozemsko univerzo

Visokošolski zavod
Univerza v Novi Gorici
Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici
Fakutleta za državne in evropske študije
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
Gea College - Fakulteta za podjetništvo
Visoka šola za dizajn v Ljubljani
Visoka šola za tehnologije in sisteme
Visoka šola za tehnologijo polimerov
Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto*
Visoka šola za varstvo okolja
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
Visoka šola za zdravstvo Novo mesto
Skupaj koncesije
Evro-sredozemska univerza (10.a člen ZViS)

Skupaj

Leto 2012 - TSF-Z
Leto 2012:
Leto 2012: PP 8213
(študijska
Interesna dejavnost
Ustanavljanje
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0,00
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Prispevki za socialno varnost

Finančno »zdravje« pokojninske blagajne

Vir: Čok et all., Javne finance v Sloveniji, 2009; DURS, 2013
Če postavimo povprečno plačo za maj 2013 na višino delodajalskih socialnih prispevkov iz
leta 1993, vidimo, da se je višina prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za
delodajalce v zadnjih dvajsetih letih znižala iz 235 na 134,84 evra – ali za 42 odstotkov.
Višina prispevkov za zaposlovanje za delodajalce se je ob isti osnovi v zadnjih dvajsetih
letih znižala iz 25,9 evra na 0,91 evra – ali za nekaj več kot 99 odstotkov.

Vir: DURS, ZPIZ

DIAGRAMI IN PODATKI: ZSSS

V primeru, da bi izenačili prispevne stopnje delodajalcev in delavcev za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter če bi le te dosledno pobirali, bi se
realizirana obveznost državnega proračuna do blagajne ZPIZ znižala iz 1,02
milijarde evrov v letu 2012 na 31,5 milijona evrov – kar pomeni, da bi v državnem
proračunu bilo 988,79 milijona evrov več sredstev.

Dopolnilni steber financiranja
125. člen (dodelitev sredstev za DSF)
Če visokošolski zavod prejme v enem finančnem obdobju treh let donacije v (1) skupni višini najmanj 300.000,00
EUR, se mu iz sredstev DSF doda 25 odstotkov vrednosti prejetih donacij, ki so bile prejete za dolgoročnejše cilje
zavoda oziroma niso bile dane za raziskave, ki bi se odrazile v neposrednih koristih donatorja.

20. člen (odcepljeno podjetje)
Javna univerza lahko z namenom prenosa znanja v gospodarstvo ustanovi (1) odcepljeno podjetje, ki se ustanovi
v obliki gospodarske družbe, pri kateri ustanovitelji ne odgovarjajo za njene obveznosti.
Javna univerza lahko v odcepljeno podjetje vloži le stvarni vložek v obliki (4) prenosa pravic intelektualne lastnine
ali licence za uporabo strokovnega znanja in izkušenj (know-how).

21. člen (odsvojitev udeležbenih pravic)
Javna univerza udeležbe v odcepljenem podjetju ne pridobiva z namenom (1) trajne naložbe, ampak z namenom
nadaljnjega razvoja znanja in tehnologije, ki je predmet vložka. Univerza mora zato potem, ko je namen
odcepljenega podjetja dosežen, kateri mora biti čim bolj določno naveden v ustanovitvenem aktu, odsvojiti svoje
udeležbene pravice v odcepljenem podjetju.
Javna univerza lahko porabi dobiček, ki je izplačan na podlagi udeležbe v (3) odcepljenem podjetju, in kupnino iz
prodaje udeležbe v odcepljenem podjetju le za izpolnjevanje obveznosti, ki gredo po zakonu oziroma predpisom
univerze ustvarjalcem znanja, ki je predmet stvarnega vložka, preostanek pa se v celoti nameni za raziskovalno
dejavnost in dejavnost prenosa znanja.

K 20. členu V času vse težjih ekonomskih razmer mora zakon odpreti možnost
univerzam, da ustanavljajo odcepljena (spin off) podjetja, prek katerih lahko
prenašajo znanje v gospodarstvo. Odcepljeno podjetje se lahko ustanovi v obliki
gospodarske družbe, pri kateri ustanovitelji ne odgovarjajo za njene obveznosti,
kar preprečuje možnost odgovornosti ustanovitelja (države) za obveznosti. Za
ustanovitev odcepljenega podjetja ali pridobitev udeležbe univerza ne potrebuje
soglasja Vlade Republike Slovenije, saj iz četrtega odstavka tega člena jasno
izhaja, da univerza lahko v odcepljeno podjetje vloži le stvarni vložek v obliki
prenosa pravic intelektualne lastnine ali licence za uporabo strokovnega znanja in
izkušenj (know how). Tako ne more prenašati javnih sredstev - zavajanje!:
temeljna dejavnost univerze je proizvajanje znanja; to je njeno javno sredstvo –
javna PRORAČUNSKA sredstva, ki jih je dobila iz proračuna pa se preko prodajePREDAJE licence in patentov sedaj pretopijo v komoditeto, posestvo nad katero
uveljavlja zasebno podjetje in ne univerza v ustanovitev ali dokapitalizacijo
podjetja, zaradi česar soglasje vlade ni potrebno. Kljub temu člen vsebuje zavezo,
da univerza te pravice v odcepljenem podjetju uresničuje na način, ki zagotavlja,
da dejavnost odcepljenega podjetja ne nasprotuje dejavnosti univerze.

K 21. členu Člen določa, da javna univerza udeležbe v odcepljenem podjetju ne
pridobiva z namenom trajne naložbe, ampak z namenom nadaljnjega razvoja
znanja in tehnologije, ki je predmet vložka. Univerza mora zato potem, ko je
namen odcepljenega podjetja dosežen, kar mora biti čim bolj določno navedeno v
ustanovitvenem aktu, odsvojiti svoje udeležbene pravice v odcepljenem podjetju.
Javna univerza lahko porabi dobiček, ki je izplačan na podlagi udeležbe v
odcepljenem podjetju, in kupnino iz prodaje udeležbe v odcepljenem podjetju
samo za izpolnjevanje obveznosti, ki gredo po zakonu oziroma predpisom
univerze ustvarjalcem znanja, ki je predmet stvarnega vložka, preostanek pa se v
celoti nameni za raziskovalno dejavnost in dejavnost prenosa znanja. Če javna
univerza ustanovi odcepljeno podjetje, ali v odcepljenem podjetju izvršuje svoje
pravice v nasprotju z določbami tega zakona, ji lahko minister, pristojen za visoko
šolstvo z odločbo naloži, da v roku, ki ne sme biti krajši od treh mesecev odsvoji
svojo udeležbo. Zoper odločbo o odsvojitvi ni pritožbe, javna univerza pa lahko
zahteva pravno varstvo v upravnem sporu

