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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:  315-58/2019-20

Ljubljana, 30. 4. 2020

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

ZADEVA: Sklep o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki javnega zavoda 
Slovenska akreditacija iz leta 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), drugega odstavka 
48. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in    
16. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija (Uradni list RS, št. 36/00, 
23/01, 121/04, 22/08, 19/16 in 51/16) je Vlada Republike Slovenije na ……seji dne ……..  sprejela 
naslednji sklep

Vlada Republike Slovenije je odločila, da se presežek prihodkov nad odhodki javnega zavoda 
Slovenska akreditacija iz leta 2019 v višini 41.206,77 EUR nameni za investicijsko vzdrževanje ter 
investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva javnega zavoda v letu 2020.

                                                                                            dr. Božo Predalič
                                                                                                  GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmejo:
- Slovenska akreditacija, 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.

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, v.d. generalnega direktorja Direktorata za notranji trg, Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo,
- Breda Goršek, sekretarka – vodja Sektorja za storitve in proizvode p.p., 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 javnega zavoda Slovenska akreditacija (Uradni list RS, št. 36/00, 23/01, 121/04, 
22/08, 19/16 in 51/16) v 16. členu določa, da o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki 
odloča ustanovitelj. Predlagamo, da Vlada RS odloči, da se presežek prihodkov nad odhodki javnega 
zavoda Slovenska akreditacija iz leta 2019 v višini 41.206,77 EUR nameni za investicijsko 
vzdrževanje ter investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva javnega zavoda v letu 
2020. 
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 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
 Združenju občin Slovenije - ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije - ZMOS: NE
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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,
- soglasje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo k Letnemu poročilu Slovenske 

akreditacije za leto 2019,
- zapisnik 58. seje Sveta Slovenske akreditacije z dne 13. 2. 2020,
- Letno poročilo Slovenske akreditacije za leto 2019.
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Obrazložitev

Republika Slovenija je ustanovila javni zavod Slovenska akreditacija na podlagi Zakona o akreditaciji 
(Uradni list RS, št. 59/99) in Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija (Uradni list
RS, št. 36/00, 23/01, 121/04, 22/08, 19/16 in 51/16), za trajno in nemoteno opravljanje nalog 
nacionalne akreditacijske službe. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Vlada Republike 
Slovenije, ki v skladu s 16. členom Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija,
odloča o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki.

Na podlagi 20. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija daje soglasje k 
zaključnemu računu ustanovitelj. Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 (Uradni list 
RS, št. 75/19) v devetem odstavku, v povezavi s šestim odstavkom 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. Minister, pristojen za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, je dne 13. 3. 2020 s sklepom št. 315-58/2019-9 dal soglasje k Letnemu poročilu 
Slovenske akreditacije za leto 2019.

Slovenska akreditacija v zaključnem računu za leto 2019 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v
višini 41.206,77 EUR. Svet Slovenske akreditacije je na 58. seji dne 13. 2. 2020 sprejel sklep št. 605, 
s katerim predlaga ustanovitelju, da se presežek prihodkov nad odhodki, realiziran v letu 2019, v višini 
41.206,77 EUR, nameni za investicijsko vzdrževanje ter investicije v opredmetena in neopredmetena 
osnovna sredstva, v skladu s sprejetim finančnim načrtom posameznega leta.

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) Slovenska akreditacija 
za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 izkazuje 188.304,34 EUR presežka odhodkov nad prihodki.

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

Konti skupine Vsebina računovodske postavke Znesek

1. 713, 720, 740 Prihodki po denarnem toku 2.115.515,52

2. 400, 401, 402, 420 Odhodki po denarnem toku 1.985.111,27

3. (3 = 1 - 2) Presežek prihodkov po načelu denarnega toka 130.404,25

4. 220, 221, 230, 231, 
240, 242, 290, 291

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne 
razmejitve

-311.403,22

5. 980 - (00 do 05) Neporabljena obveznost do virov sredstev,  ki 
predstavlja neporabljena sredstva za investicije

-7.305,37

6. (6 = 3 - 4 - 5) Znesek primanjkljaja po fiskalnem pravilu -188.304,34

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) v drugem 
odstavku 48. člena določa, da sme zavod presežek prihodkov nad odhodki uporabiti le za opravljanje 
in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi drugače določeno. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda 
Slovenska akreditacija v 16. členu določa, da o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki 
odloča ustanovitelj, ne določa pa za katere namene se sme presežek porabiti. Uredba (ES) št. 
765/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in 
nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L, št. 218 z 
dne 13. 8. 2008, str. 30) v 7. točki 4. člena določa, da nacionalni akreditacijski organ deluje na 
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neprofitni osnovi ter v 14. točki preambule določa, da so morebitni prihodki, ki presegajo stroške lahko 
uporabljeni za naložbe v nadaljnji razvoj dejavnosti.

Predlagamo, da Vlada Republike Slovenije odloči, da se presežek prihodkov nad odhodki javnega 
zavoda Slovenska akreditacija iz leta 2019 v višini 41.206,77 EUR nameni za investicijsko vzdrževanje 
ter investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva javnega zavoda v letu 2020.
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Letno poročilo Slovenske akreditacije za 2019, dok. št. 007-0001/20-0002
(v priloženi datoteki Letno poročilo SA 2019.pdf)
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