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Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: 01 400 36 00, 01 400 33 11

E: gp.mgrt@gov.si

www.mgrt.gov.si

Številka:  315-64/2017-59

Ljubljana, 14.1.2019

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

ZADEVA: Soglasje Slovenskemu inštitutu za standardizacijo k pridobitvi sredstev iz drugih 
virov – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepa vlade:
Na podlagi 6. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno 
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G, 65/14 in 55/17), drugega odstavka 
20. člena Zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99) in drugega odstavka 19. člena Sklepa o 
ustanovitvi Slovenskega inštituta za standardizacijo (Uradni list RS, št. 70/00 in 91/02) je Vlada 
Republike Slovenije na ……seji dne ……..  sprejela naslednji

sklep

Vlada Republike Slovenije daje soglasje Slovenskemu inštitutu za standardizacijo k pridobitvi
finančnih sredstev s strani Evropskega odbora za standardizacijo in Evropskega odbora za 
standardizacijo v elektrotehniki iz naslova izvajanja projekta »SA/CEN/2019-02 in SA/CLC/2019-02 -
Translation of European Standards into Community languages«.

                                                                                                   Stojan Tramte
                                                                                                       GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmejo:
- Slovenski inštitut za standardizacijo, Šmartinska 152, Ljubljana,
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- Ministrstvo za finance,
- Služba Vlade RS za zakonodajo,
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,
- Generalni sekretariat Vlade RS.

Priloga:
- Program in finančni načrt prevajanja in izdajanja standardov v slovenskem jeziku v letu 2019 in 

2020 v okviru projekta »SA/CEN/2019-02 in SA/CLC/2019-02 - Translation of European 
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Standards into Community languages«.
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Franc Stanonik, generalni direktor Direktorata za notranji trg, Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, 

- Breda Goršek, sekretarka – p.p. vodja Sektorja za storitve in proizvode, Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, 

- mag. Alja Guček, sekretarka, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Slovenski inštitut za standardizacijo lahko pristopi k projektu prevajanja in izdajanja standardov v 
slovenskem jeziku z Evropskim odborom za standardizacijo in Evropskim odborom za standardizacijo 
v elektrotehniki. Obe mednarodni organizaciji za standardizacijo sta nosilki projekta »SA/CEN/2019-
02 in SA/CLC/2019-02 - Translation of European Standards into Community languages«, ki ga v letih 
2019 in 2020 financira Evropska komisija. V skladu z Zakonom o standardizaciji (Uradni list RS, št. 
59/99) lahko Slovenski inštitut za standardizacijo pridobiva sredstva iz drugih virov le s soglasjem 
ustanovitelja.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva v višini, večji od 40.000 EUR v tekočem 
in naslednjih treh letih

NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE
č) na gospodarstvo, posebej mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

- nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja,
- razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
- razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih 

organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: /
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Gradivo nima dodatnih finančnih posledic.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
 pristojnosti občin,
 delovanje občin,
 financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije - SOS: NE
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 Združenju občin Slovenije - ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije - ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Gradivo ni take narave, da bi se zahtevalo sodelovanja javnosti. 
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni 

dejavnosti:
NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

          Zdravko Počivalšek
                    minister

Priloge:
- obrazložitev,
- Program in finančni načrt prevajanja in izdajanja standardov v slovenskem jeziku v letu 2019 

in 2020 v okviru projekta »SA/CEN/2019-02 in SA/CLC/2019-02 - Translation of European 
Standards into Community languages«,

- zapisnik 84. seje Upravnega odbora Slovenskega inštituta za standardizacijo.
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Obrazložitev

Slovenski inštitut za standardizacijo (v nadaljevanju: SIST) je ustanovila Republika Slovenija na 
podlagi Zakona o  standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99) in Sklepa o ustanovitvi SIST (Uradni list 
RS, št. 70/00 in 91/02) kot slovenski nacionalni organ za standarde. Ustanoviteljske pravice in 
obveznosti izvaja Vlada Republike Slovenije. Na podlagi 20. člena Zakona o standardizaciji in           
19. člena Sklepa o ustanovitvi SIST pridobiva SIST sredstva za delo s članarino, s prodajo 
standardizacijskih dokumentov in glasila inštituta, s plačili za storitve, iz državnega proračuna in iz 
drugih virov. SIST lahko pridobi sredstva iz drugih virov le s soglasjem ustanovitelja.

SIST lahko pristopi k podpisu pogodbe za izvedbo projekta prevajanja in izdajanja standardov v 
nacionalnem jeziku z Evropskim odborom za standardizacijo (angl. CEN - European Committee for 
Standardization) in Evropskim odborom za standardizacijo v elektrotehniki (angl. CLC - European 
Committee for Electrotechnical Standardization). Mednarodni organizaciji za standardizacijo sta nosilki
projekta »SA/CEN/2019-02 in SA/CLC/2019-02 - Translation of European Standards into Community 
languages«, ki ga financira Evropska komisija. SIST-u bi bilo s pristopom k projektu omogočeno delno 
pokritje stroškov lastne dejavnosti. 

»Program in finančni načrt prevajanja in izdajanja standardov v slovenskem jeziku v letu 2019 in 2020 
v okviru projektov SA/CEN/2019-02 in SA/CLC/2019-02 - Translation of European Standards into 
Community languages«, dokument št. 1412-84/2018/11 z dne 21. 8. 2018 (v nadaljevanju: projekt 
SA/CEN/CLC) je s sklepom št. 12 sprejel Upravni odbor SIST na 84. seji dne 8. 10. 2018.

Ocenjeni skupni stroški projekta SA/CEN/CLC za leti 2019 in 2020 znašajo 144.964,96 EUR (brez 
DDV), pri čemer bo SIST stroške izvajalcem prevajanja in urejanja standardov financiral iz tržne 
dejavnosti (25% lastna udeležba in 75% povračilo s strani Evropske komisije). 

Tabela: Povzetek financiranja projekta SA/CEN/CLC 

2019 2020
SKUPAJ projekt SA/CEN/CLC za leti 2019 in 2020:
144.964,96 EUR
(od tega za CEN 97.421,12 EUR in za CLC 47.543,84 EUR) 

(a) sredstva iz tržne dejavnosti (25% lastni delež)
(b) sredstva Evropske komisije (75% povračilo)

72.482,48 EUR:

(a) 18.120,62 EUR
(b) 54.361,86 EUR

72.482,48 EUR:

(a) 18.120,62 EUR
(b) 54.361,86 EUR

Predlagamo, da Vlada Republike Slovenije da soglasje SIST-u k pridobitvi finančnih sredstev s 
strani Evropskega odbora za standardizacijo in Evropskega odbora za standardizacijo v 
elektrotehniki, iz naslova izvajanja projekta »SA/CEN/2019-02 in SA/CLC/2019-02 - Translation 
of European Standards into Community languages«.
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