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

E: gp.mgrt@gov.si

www.gov.si

Številka:  315-57/2019-47

Ljubljana, 12.10.2020

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

ZADEVA: Sklep o kritju primanjkljaja Slovenskega inštituta za standardizacijo iz leta 2018 in 
2019 – 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) in drugega odstavka 
22. 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 je odločila, da se primanjkljaj Slovenskega inštituta za standardizacijo iz 
leta 2018 in 2019, ki je nastal pri izvajanju nalog, ki se financirajo v skladu s prvim odstavkom          
21. člena Zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99), krije s sredstvi iz državnega proračuna v 
višini 157.389,13 EUR.

                                                                                            dr. Božo Predalič
                                                                                                  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.

Priloge:
/
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
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3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- mag. Karla Pinter, generalna direktorica Direktorata za notranji trg, Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo,
- Breda Goršek, sekretarka – vodja Sektorja za prost pretok blaga in storitev, 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:
Sklep o ustanovitvi Slovenskega inštituta za standardizacijo (Uradni list RS, št. 70/00 in 91/02) v       
drugem odstavku 22. člena določa, da o kritju morebitnega primanjkljaja, ki nastane pri izvajanju 
nalog, ki se financirajo v skladu s prvim odstavkom 21. člena Zakona o standardizaciji (Uradni list RS, 
št. 59/99), odloča ustanovitelj. Predlagamo, da Vlada Republike Slovenije odloči, da se primanjkljaj 
Slovenskega inštituta za standardizacijo iz leta 2018 in 2019 v višini 290.790,24 EUR, ki je nastal pri 
izvajanju nalog, ki se financirajo v skladu s prvim odstavkom 21. člena Zakona o standardizaciji 
(Uradni list RS, št. 59/99), krije s sredstvi iz državnega proračuna v višini 157.389,13 EUR. Pri kritju 
primanjkljaja so upoštevani prihranki Slovenskega inštituta za standardizacijo v višini 28.869,46 EUR 
na podlagi izvedenih sanacijskih ukrepov v letu 2020 ter presežek prihodkov nad odhodki v letu 2018 
in 2019 v skupni višini 104.531,65 EUR, ki je nastal pri izvajanju nalog iz drugega odstavka 5. člena 
Zakona o standardizaciji in ga sme Slovenski inštitut za standardizacijo na podlagi tretjega odstavka 
22. člena Sklepa o ustanovitvi SIST uporabiti za razvoj lastne dejavnosti.
6. Presoja posledic za:

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

DA

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: 

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
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Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto (t)

Znesek za 
t + 1

2130 - MGRT
ukrep 
št. 2111-11-0009 

PP 127010 
Slovenski 
inštitut za 
standardizacijo

157.389,13 EUR /

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
/
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Dodatna finančna sredstva za pokritje primanjkljaja iz leta 2018 in 2019 v višini 157.389,13 EUR so
ustrezno načrtovana v Rebalansu proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 
133/20) v okviru PU 2130 – MGRT na PP 127010 Slovenski inštitut za standardizacijo.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
/

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

/
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: NE
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 pristojnosti občin,
 delovanje občin,
 financiranje občin.
Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije - SOS: NE
 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
- Letno poročilo Slovenskega inštituta za standardizacijo za leto 2019 (v dveh priloženih 

datotekah)
- soglasje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo k Letnemu poročilu Slovenskega 

inštituta za standardizacijo za leto 2019, št. 315-57/2019-15 z dne 29. 4. 2020
- Polletno poročilo Slovenskega inštituta za standardizacijo za leto 2020 do 30. 6. 2020 (v dveh 

priloženih datotekah)
- Sanacijski načrt poslovanja SIST za kritje primanjkljaja leta 2018 in 2019 in ukrepi, št. 1412-

91/2020/4 z dne 26. 6. 2020 (v priloženi datoteki)
- izvleček sklepov 98. seje Upravnega odbora Slovenskega inštituta za standardizacijo
- izvleček sklepov 91. seje Upravnega odbora Slovenskega inštituta za standardizacijo
- izvleček sklepov 92. dopisne seje Upravnega odbora Slovenskega inštituta za standardizacijo
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OBRAZLOŽITEV

1) Pravne podlage

Slovenski inštitut za standardizacijo (v nadaljevanju: SIST) je ustanovila Republika Slovenija na 
podlagi Zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99; v nadaljevanju: ZSta-1) in Sklepa o 
ustanovitvi Slovenskega inštituta za standardizacijo (Uradni list RS, št. 70/00 in 91/02; v nadaljevanju: 
Sklep o ustanovitvi SIST). 

V skladu s četrto alinejo četrtega odstavka 12. člena Sklepa o ustanovitvi SIST sprejme letno poročilo 
o delu, finančni načrt in zaključni račun upravni odbor v soglasju z ustanoviteljem. Zakon o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE in 
133/20; v nadaljevanju: ZIPRS2021) v devetem odstavku 58. člena določa, da morajo posredni 
uporabniki državnega proračuna, ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov, posredovati 
sprejeta letna poročila o delu v soglasje organu, pristojnemu za izdajo soglasja k njihovemu 
finančnemu načrtu in programu dela. Soglasje na letno poročilo da Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo.

V skladu z 22. členom Sklepa o ustanovitvi SIST o razpolaganju presežka prihodkov nad odhodki in o 
kritju morebitnega primanjkljaja, ki nastane pri izvajanju nalog, ki se financirajo v skladu s prvim 
odstavkom 21. člena ZSta-1 (dejavnost v javnem interesu), odloča ustanovitelj. Presežek prihodkov 
nad odhodki, ki nastane pri izvajanju nalog iz drugega odstavka 5. člena ZSta-1 (tržna dejavnost), se 
sme v soglasju z ustanoviteljem uporabiti za razvoj dejavnosti, medtem ko primanjkljaja, ki nastane pri 
izvajanju teh nalog, ustanovitelj ne krije. O razpolaganju s presežkom oziroma o kritju primanjkljaja, 
nastalega pri izvajanju dejavnosti v javnem interesu, odloča Vlada Republike Slovenije.

2) Soglasje ministrstva na Letno poročilo Slovenskega inštituta za standardizacijo za leto 
2019

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 18. 3. 2020 v soglasje prejelo Letno poročilo 
Slovenskega inštituta za standardizacijo za leto 2019 (v nadaljevanju: LP SIST 2019), in sicer:

- Poročilo o delu in finančno poročilo (poslovno poročilo) SIST za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 
12. 2019, dok. št. 1412-89/2020/6 z dne 14. 2. 2020, in 

- Zaključni račun (računovodsko poročilo) SIST za leto 2019, dok. št. 1412-89/2020/7 z dne 14. 
2. 2020.

LP SIST 2019 je sprejel Upravni odbor SIST na 89. seji dne 27. 2. 2020. 

Iz poslovnega poročila je razvidno, da je SIST v letu 2019 izpolnil vse zastavljene cilje iz »Programa 
dela in finančnega načrta za leto 2019« ter opravil vse naloge iz 5. in 6. člena ZSta-1, in sicer je SIST:

 izpolnil vse naloge, vezane na področje sprejemanja, izdajanja in vzdrževanja slovenskih 
nacionalnih standardov in standardizacijskih dokumentov, ter s tem zagotavljal kakovostno 
podporo slovenskemu gospodarstvu, potrošnikom in državi,

 zainteresiranim omogočil aktivno sodelovanje na evropski in mednarodni ravni, na vseh 
stopnjah razvoja evropskih in mednarodnih standardov,

 izvedel vse naloge na področju dela kontaktne točke po pooblastilu države (WTO/TBT, 
Direktive 98/34/ES, Uredbe ES št. 764/2008 o medsebojnem priznavanju, Uredbe ES št. 
305/2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov, Uredbe ES št. 
1025/2012 o evropski standardizaciji in Zakona o storitvah na notranjem trgu), 

 promoviral uporabo standardizacije in standardov kot podporo razvoju slovenskega 
gospodarstva. 
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SIST je vzdrževal vse zahteve za polnopravno članstvo v evropskih (CEN, CENELEC, ETSI) in 
mednarodnih (ISO, IEC, ITU-T) organizacijah za standardizacijo.

Na podlagi devetega odstavka, v povezavi s šestim odstavkom 58. člena ZIPRS2021 je Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo na LP SIST 2019 dne 29. 4. 2020 izdalo soglasje št. 315-57/2019-
15.

3) Presežek odhodkov nad prihodki oziroma primanjkljaj iz leta 2019

Iz računovodskih izkazov izhaja, da je SIST pri izvajanju dejavnosti v letu 2019 ustvaril skupni 
presežek odhodkov nad prihodki oziroma primanjkljaj v višini 45.975,93 EUR. Glede na vrsto 
dejavnosti je struktura skupnega primanjkljaja naslednja (gl. tabelo 1):

- 111.574,90 EUR primanjkljaja iz izvajanja dejavnosti v javnem interesu (tj. pri izvajanju nalog 
iz prvega odstavka 5. člena ZSta-1); od tega iz izvajanja nalog v javnem interesu, financiranih 
iz proračuna Republike Slovenije, primanjkljaj v višini 207.639,03 EUR ter presežek pri 
izvajanju nalog v javnem interesu na trgu v višini 96.064,13 EUR, 

- 65.598,97 EUR presežka pri izvajanju tržne dejavnosti.

Tabela 1: Struktura skupnega primanjkljaja iz leta 2019
SKUPNI PRIMANJKLJAJ

(presežek odhodkov nad prihodki)
iz leta 2019

-45.975,93 EUR

Od tega, primanjkljaj pri izvajanju
dejavnosti v javnem interesu

(izvajanje nalog iz prvega odstavka 
5. člena ZSta-1)

-111.574,90 EUR 

od tega:

primanjkljaj v višini -207.639,03 EUR, 
ustvarjen pri izvajanju dejavnosti v javnem 
interesu, financirane iz državnega proračuna

in
presežek v višini +96.064,13 EUR, ustvarjen 
pri izvajanju dejavnosti v javnem interesu na 
trgu

Od tega, presežek pri izvajanju
tržne dejavnosti

(izvajanje nalog iz drugega odstavka 
5. člena ZSta-1)

+65.598,97 EUR

SIST navaja, da vzroki za nastanek primanjkljaja v letu 2019 izhajajo iz dodatnih izrednih investicij v e-
knjižnico, izrednih stroškov najema strojne in programske opreme, izrednih stroškov odvetniških 
storitev, povečanja članarine Evropskega inštituta za telekomunikacijske standarde - ETSI ter 
uskladitve stroška najemnin z rastjo cen življenjskih potrebščin. 

V skladu s 5. točko 9.i člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) SIST za obdobje od 1. 
1. 2019 do 31. 12. 2019 izkazuje -340.448 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

Tabela 3: Izračun presežka prihodkov nad odhodki v skladu s 5. točko 9.i člena Zakona o javnih 
financah

IZRAČUN PRESEŽKOV po denarnem toku na dan 31. 12. 2019 v EUR
1 presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka 6.423
2 neplačane kratkoročne obveznosti do dobaviteljev -171.169
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3 neplačane obveznosti do zaposlenih -55.164
4 druge neplačane kratkoročne obveznosti -82.580
5 kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta -59
6 pasivne časovne razmejitve -36.971

7 neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena financiranju izdatkov v 
prihodnjem obdobju in so evidentirana na kontih časovnih razmejitev 0

8 neporabljena sredstva za investicije -928
končno stanje -340.448

4) Popravek računovodskih izkazov iz leta 2018

SIST je 5. 6. 2019 na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo posredoval Letno poročilo
Slovenskega inštituta za standardizacijo za leto 2018 (v nadaljevanju: LP SIST 2018). SIST je v letu 
2018 dosegel vse zastavljene cilje iz »Programa dela in finančnega načrta SIST za leto 2018« ter 
opravljal vse naloge iz 5. in 6. člena ZSta-1, zato je ministrstvo na LP SIST 2018 dne 21. 6. 2019 
izdalo soglasje št. 315-1/2019-31. SIST je v Izkazu prihodkov in odhodkov na dan 31. 12. 2018 
izkazoval uravnotežene skupne prihodke in odhodke.

SIST je v okviru priprave LP SIST 2019 ugotovil računovodske napake iz preteklih obdobij (tj. iz leta 
2018), ki jih je v skladu s tretjim odstavkom 5. točke uvoda v Slovenske računovodske standarde
popravil s preračunavanjem za nazaj, in sicer je popravil Izkaz prihodkov in odhodkov na dan 31. 12. 
2018.

Pri evidentiranju stroškov in prihodkov za leto 2019 je SIST ugotovil, da je leta 2018:
- napačno evidentiral stroške najema in vzdrževanja programske opreme med dolgoročno 

razmejenimi stroški, v skupni višini 29.236,29 EUR,
- zaradi pomanjkljive dokumentacije in nepravočasno prejetih vhodnih računov ni upošteval 

stroškov v višini 31.041,05 EUR,
- med vkalkuliranimi prihodki upošteval bodoče prihodke za financiranje preseženih  stroškov v 

višini 32.617,04 EUR za organizacijo skupščine Evropskega odbora za standardizacijo - CEN 
in Evropskega komiteja za standardizacijo v elektrotehniki - CENELEC v Republiki Sloveniji, 

- načrtoval povišanje proračunskih prihodkov v letu 2019 za izvajanje rednega dela v javnem 
interesu, dodatna proračunska sredstva pa so bila s strani ministrstva odobrena za točno 
določene dodatne aktivnosti (izdelava Analize uporabe standardov in prevode standardov, 
organizacijo sestanka ISO TC 211 v Republiki Sloveniji, investiranje v infrastrukturo za 
delovanje večuporabniškega dostopa e-knjižnice, tj. za izvajanje aktivnosti v okviru ukrepov 
Skupne pobude za evropsko standardizacijo),

- previsoko načrtoval prihodke iz naslova presoj drugih nacionalnih organov za standarde v 
višini 16.200,00 EUR, 

- previsoko načrtoval prihodke iz naslova donacij za prevajanja in izdajanje standardov v 
slovenskem jeziku, v okviru projekta  SA CEN/CENELEC in neprejetih licenčnin za v tujini 
prodane standarde slovenskim kupcem za četrto četrtletje, v višini 31.188,28 EUR.

Popravljen Izkaz prihodkov in odhodkov na dan 31. 12. 2018 izkazuje skupni presežek odhodkov nad 
prihodki oziroma primanjkljaj v višini 140.282,66 EUR. Glede na vrsto dejavnosti je struktura 
primanjkljaja naslednja (gl. tabelo 2):

– 179.215,34 EUR primanjkljaja pri izvajanju dejavnosti v javnem interesu (tj. pri izvajanju nalog 
iz prvega odstavka 5. člena ZSta-1); od tega iz izvajanja nalog v javnem interesu, financiranih 
iz proračuna Republike Slovenije, primanjkljaj v višini 188.940,76 EUR ter presežek pri 
izvajanju nalog v javnem interesu na trgu v višini 9.725,42 EUR, 

– 38.932,68 EUR presežka pri izvajanju tržne dejavnosti.
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Tabela 2: Struktura primanjkljaja iz leta 2018 s prikazom podatkov pred popravki in z vključenimi 
popravki računovodskih napak

SKUPNI PRIMANJKLJAJ
(presežek odhodkov nad prihodki)

iz leta 2018

popravljeno -140.282,66 EUR
(prej 0,00 EUR)

Od tega, primanjkljaj pri izvajanju
dejavnosti v javnem interesu

(izvajanje nalog iz prvega odstavka 
5. člena ZSta-1)

popravljeno -179.215,34 EUR
(prej -64.819,03 EUR)

od tega:

primanjkljaj v višini -188.940,76 EUR (prej        
-123.461,54 EUR), ustvarjen pri izvajanju 
dejavnosti v javnem interesu, financirane iz 
državnega proračuna

in
presežek v višini +9.725,42 EUR (prej 

+58.642,51 EUR), ustvarjen pri izvajanju 
dejavnosti v javnem interesu na trgu

Od tega, presežek pri izvajanju
tržne dejavnosti

(izvajanje nalog iz drugega odstavka 
5. člena ZSta-1)

popravljeno +38.932,68 EUR
(prej +64.819,03 EUR)

SIST navaja, da vzroki za nastanek primanjkljaja v letu 2018 izhajajo iz manjše realizacije  prihodkov 
iz prodaje na trgu glede na planirane, iz večjih stroškov investicij v vzdrževanje spletnega servisa za 
prenos standardov, dodatnih izrednih stroškov najema programske in strojne opreme, dodatnih 
izrednih stroškov za izvedbo organizacije skupščin CEN – Evropskega odbora za standardizacijo in 
CENELEC – Evropskega odbora za standardizacijo v elektrotehniki ter zaradi planiranih večjih 
prihodkov v kratkoročnih razmejitvah za financiranje stroškov redne dejavnosti.

5) Sanacija primanjkljaja iz leta 2018 in 2019

V skladu s “Sanacijskim načrtom poslovanja SIST za kritje primanjkljaja leta 2018 in 2019 in ukrepi”, 
dok. št. 1412-91/2020/4 z dne 26. 6. 2020, ki ga je sprejel Upravni odbor SIST na  91. seji dne 9. 7. 
2020, je predlagano, da se nastali primanjkljaj iz leta 2018 in 2019 pri izvajanju dejavnosti v javnem 
interesu (tj. pri izvajanju nalog iz prvega odstavka 5. člena ZSta-1) v skupni višini 290.790,24 EUR 
pokrije:

– delno s presežkom iz tržne dejavnosti iz leta 2018 in 2019 v skupni višini 104.531,65 EUR,
– delno iz načrtovanih prihrankov SIST na podlagi izvedenih sanacijskih ukrepov v letu 2020 v 

višini 28.869,46 EUR, ter 
– preostali del z dodatnimi proračunskimi sredstvi v okviru rebalansa proračuna Republike 

Slovenije za leto 2020 v višini 157.389,13 EUR. 

Na podlagi 62. člena ZIPRS2021 je SIST dne 26. 8. 2020 na Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo posredoval Polletno poročilo za leto 2020, ki ga je sprejel Upravni odbor SIST na 92. 
dopisni seji, ki se je zaključila dne 21. 8. 2020. Iz izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega 
toka oziroma iz ocene realizacije do konca leta 2020 izhaja, da bo obseg sredstev v sprejetem 
finančnem načrtu zadostoval za pokrivanje vseh odhodkov tekočega leta (poročilu zato ni priložen 
sanacijski načrt). Pri projekciji poslovanja do konca leta 2020 je upoštevano:

– da je SIST poslovno leto 2020 pričel s primanjkljajem iz izvajanja dejavnosti v javnem interesu
iz leta 2018 in 2019 v višini 290.790,24 EUR,
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– da bo ta primanjkljaj delno pokrit s presežkom iz izvajanja tržne dejavnosti iz leta 2018 in 
2019, in sicer v višini 104.531,65 EUR,

– da je v okviru sanacije tega primanjkljaja v letu 2020 ocenjeno za 28.869,46 EUR prihrankov 
sredstev na podlagi izvedenih ukrepov v prvi polovici leta na podlagi »Sanacijskega načrta 
poslovanja SIST za kritje primanjkljaja leta 2018 in 2019 in ukrepi« št. 1412-91/2020/4 
(upoštevani so prihranki iz naslova ukrepov zmanjšanja materialnih stroškov v višini 63.869,45 
EUR in ocenjena je manjša realizacija seminarjev pri prihodkih iz tržne dejavnosti zaradi 
učinkov epidemije bolezni Covid-19 v višini 35.000 EUR),

– da je za leto 2020 korigirana ocena razreza proračunskih sredstev na plače, materialne 
stroške in investicije, pri čemer je upoštevano zmanjšanje kadrovskega načrta (namesto dveh 
planiranih zaposlitev, financiranih iz proračuna, se v letu 2020 izvede le ena),

– da je SIST zaprosil Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za povečanje proračunskih 
sredstev v okviru rebalansa proračuna RS za leto 2020 v višini 157.389,13 EUR za pokritje 
preostalega primanjkljaja iz prejšnjih dveh let.

6) Predlog Vladi Republike Slovenije glede kritja primanjkljaja iz leta 2018 in 2019

Ocenjujemo, da SIST celotnega primanjkljaja iz leta 2018 in 2019 v skupni višini 290.790,24 EUR, ki je 
nastal pri izvajanju nalog, ki se financirajo v skladu s prvim odstavkom 21. člena ZSta-1, ne bo mogel 
pokriti sam, zato predlagamo Vladi Republike Slovenije, da na podlagi drugega odstavka 22. člena
Sklepa o ustanovitvi SIST odloči, da se primanjkljaj SIST v višini 157.389,13 EUR krije s sredstvi iz 
državnega proračuna. Dodatna finančna sredstva za pokritje primanjkljaja so ustrezno načrtovana v 
Rebalansu proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 133/20) v okviru PU 2130 –
MGRT na PP 127010 SIST.

Pri kritju primanjkljaja so upoštevani prihranki SIST v višini 28.869,46 EUR na podlagi izvedenih 
sanacijskih ukrepov v letu 2020 ter presežek prihodkov nad odhodki v letu 2018 in 2019 v skupni višini 
104.531,65 EUR, ki je nastal pri izvajanju nalog iz drugega odstavka 5. člena ZSta-1 in ga sme SIST 
na podlagi tretjega odstavka 22. člena Sklepa o ustanovitvi SIST uporabiti za razvoj lastne dejavnosti.
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Priložene datoteke:
- Poročilo o delu in finančno poročilo (poslovno poročilo) Slovenskega inštituta za 

standardizacijo za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, dok. št. 1412-89/2020/6 z dne 14. 2. 
2020 (datoteka PoslPorocSIST2019.pdf),

- Zaključni račun (računovodsko poročilo) SIST za leto 2019, dok. št. 1412-89/2020/7 z dne 14. 
2. 2020 (datoteka RacPorocSIST2019.pdf),

- Poročilo o delu in finančno poročilo (poslovno poročilo) Slovenskega inštituta za 
standardizacijo za obdobje od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020, dok. št. 1412-92/2020/4 z dne 28. 7. 
2020 (datoteka PoslPorocSISTpol2020.pdf),

- Zaključni račun (računovodsko poročilo) SIST za obdobje od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020, dok. 
št. 1412-92/2020/5 z dne 28. 7. 2020 (datoteka RacPorocSISTpol2020.pdf),

- Sanacijski načrt poslovanja SIST za kritje primanjkljaja leta 2018 in 2019 in ukrepi (datoteka 
SanacijskiNacrtSIST.pdf).
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