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Ljubljana, 9.2.2018
EVA 

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

ZADEVA: Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 49. zasedanju Statistične 
komisije Združenih narodov, ki bo potekalo od 6. do 9. marca 2018 v New Yorku
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je 
Vlada Republike Slovenije na  …. seji, dne ……. sprejela naslednji sklep:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela izhodišča za udeležbo delegacije Republike 
Slovenije na 49. zasedanju Statistične komisije Združenih narodov, ki bo potekalo od 6. 
do 9. marca 2018 v New Yorku

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo Republike Slovenije na 49. zasedanju 
Statistične komisije Združenih narodov v naslednji sestavi:
-    Genovefa Ružić, generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije, vodja

            delegacije 
- Erika Žnidaršič, sekretarka na Statističnem uradu Republike Slovenije, članica 

delegacije

                                                                                                 Mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                           GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejmejo:
- Statistični urad RS
- Generalni sekretariat Vlade RS

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:

- Genovefa Ružić, generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije
             - Erika Žnidaršič, sekretarka na Statističnem uradu Republike Slovenije
/
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:
/



6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih
DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/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

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

– 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 
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

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

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

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

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Izjavljam, da ima gradivo zanemarljive finančne učinke (pod 40.000 EUR v tekočem in naslednjih 
letih).

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: DA/NE



- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/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: DA/NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

PODPIS PREDLAGATELJA: Genovefa Ružić,
                                               generalna direktorica

PRILOGA:  
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 49. zasedanju Statistične komisije 
Združenih narodov, ki bo potekalo od 6. do 9. marca 2018 v New Yorku.



PRILOGA  
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 49. zasedanju Statistične 
komisije Združenih narodov, ki bo potekalo od 6. do 9. marca 2018 v New Yorku.

I. Namen obiska

Od 6. do 9. marca 2018 bo v New Yorku potekalo 49. zasedanje Statistične komisije Združenih 
narodov. Komisijo je osnoval Ekonomski in socialni svet Združenih narodov (v nadaljevanju 
ECOSOC) z namenom da podpira razvoj in sodelovanje nacionalnih statistik, sodeluje s 
Ekonomskim in socialnim svetom pri koordinaciji dela specializiranih agencij Združenih narodov 
na področju statistike in mednarodnih statističnih programov ter pri promociji statistike in 
statističnih metod ter da svetuje organom Združenih narodov (v nadaljevanju ZN) pri splošnih 
vprašanjih vezanih na zbiranje, analizo in izkazovanje statističnih informacij. Redna letna 
zasedanja Statistične komisije, ki se jih udeležujejo direktorji in drugi predstavniki nacionalnih 
statističnih uradov in statističnih oddelkov mednarodnih organizacij, predstavljajo tudi svetovni 
forum, kjer se sprejemajo statistični standardi, obravnavajo aktualne teme in ključna vprašanja 
mednarodnih aktivnosti s področja statistike ter promocija statistike in statističnih metod. 

Namen obiska je udeležba delegacije Republike Slovenije na 49. zasedanju Statistične 
komisije.

Pred zasedanjem Statistične komisije ZN se bo delegacija RS udeležila tudi posebnega 
sestanka namenjenega koordinaciji stališč držav članic EU do vsebin, ki bodo obravnavane na 
zasedanju Statistične komisije.

II. Program obiska 

V skladu s poslovnikom bo Statistična komisija na začetku zasedanja pod točko 1 dnevnega 
reda izmed predstavnikov svojih članic izvolila Biro. Biro bo izvoljen za obdobje enega leta z 
možnostjo podaljšanja še za eno leto za predstavnike tistih članic Statistične komisije, ki jim v 
tem obdobju ne poteče članstvo v Komisiji. Biro bo izvoljen po načelu enakomerne geografske 
porazdelitve. 

Po izvolitvi Biroja in potrditvi dnevnega reda zasedanja - točka 2 dnevnega reda - bodo 
udeleženci zasedanja obravnavali več vsebinskih sklopov, ki bodo na dnevnem redu kot točke 
za razpravo in odločanje, točke za informacijo in programske zadeve.  

V okviru točke 3 dnevnega reda - točke za razpravo in odločanje - bodo udeleženci zasedanja 
Statistične komisije (v nadaljevanju Komisije) razpravljali o aktualni problematiki navedenih 
statističnih področij: 

a) Podatki in kazalniki za Agendo 2030 za trajnostni razvoj – Komisija se bo posvetila 
poročilu o delu medagencijske in strokovne skupine za kazalnike ciljev trajnostnega 
razvoja (SDG), predvsem metodološkemu razvoju kazalnikov, predlogu izboljšav 
obstoječih kazalnikov in pripravi terminskega načrta za celovit pregled kazalnikov v letu 
2020 ter pripravi smernic in najboljših praks glede pretoka podatkov in globalnega 
poročanja podatkov za cilje trajnostnega razvoja. V sklopu te točke bo obravnavano tudi 
poročilo skupine na visoki ravni za partnerstvo, koordinacijo in izboljšanje statistike za 
2030 agende za trajnosti razvoj ter poročilo generalnega sekretarja o napredku pri 
doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Slovenija redno spremlja delo na tem področju. 
Podpiramo predloge izboljšav ter smernice, vendar bomo podali določene pripombe 
tehnične narave, ki  se nanašajo predvsem na koordinacijo sistema poročanja. 

b) Priročnik statistične organizacije – Komisija bo razpravljala o predlogu generalnega 
sekretarja glede vsebine in postopka priprave četrte posodobljene verzije priročnika 
statistične organizacije. Priročnik je vodilo pri razvoju in modernizaciji statističnih 
organizacij, ki je ključnega pomena za uradne statistike, če želijo zadostiti vse večjim 



zahtevam po kakovostnih podatkih s strani oblikovalcev politik, raziskovalcev, medijev in 
civilne družbe. 

c) Odprti podatki – Komisiji bo predstavljeno poročilo generalnega sekretarja o delu na 
področju odprtih podatkov za SDG, zaključki mednarodnega seminarja o odprtih 
podatkih, ki je potekal v Koreji septembra 2017, ter pregled pobud držav na to temo. 
Komisija je pozvana, da poda mnenje o priporočilih sprejetih na seminarju ter o predlogu 
glede vzpostavitve mehanizma za delo na načelih in smernicah v podporo implementaciji 
odprtih podatkov v uradne statistike. 

d) Raziskovanja o gospodinjstvih - Komisija se bo seznanila z aktivnostmi delovne skupine, 
ki se ukvarja z raziskovanjih o gospodinjstvih ter s predlogom za ustanovitev skrbniškega 
sklada za izvedbo različnih prihodnjih aktivnosti te skupine.

e) Masivni podatki za potrebe uradnih statistik - Komisiji bo razpravljala o poročilu  globalne 
delovne skupine, ki je v zadnjih treh letih identificirala več pomembnih iniciativ usmerjenih 
k temu, da bodo novi podatkovni viri, ustrezne storitve in inovativne aplikacije bolj 
dostopni ter vključeni v statistične produkcijske procese. Poročilo opisuje tudi napredek 
pri razvoju globalne platforme za razvoj in izmenjavo aplikacij, storitev in podatkov.  

f) Regionalni razvoj na področju statistike – Komisija bo na osnovi poročila Ekonomske 
komisije za Afriko razpravljala o najpomembnejših aktivnostih v regiji, ki so zanimive za 
globalno statistično skupnost. 

g) Nacionalni računi – Komisiji bo predstavljeno poročilo svetovalne ekspertne skupine za 
nacionalne račune. Razpravljala bo o dogajanju na področju nacionalnih računov v 
zadnjih desetih letih (po sprejemu Sistema nacionalnih računov 2008) ter načrtovanih 
aktivnostih za leto 2018. 

h) Okoljsko-ekonomski računi – Komisiji bo predstavljeno poročilo o delu strokovnega 
foruma organiziranega v okviru statističnega sektorja ZN.  

i) Statistike gospodarstev, temelječih na naravnih virih – Komisiji bo predstavljeno poročilo 
skupine Ulaanbaatar. Glavna tema poročila je osnutek priročnika za pripravo statističnih 
podatkov o gospodarstvu na podlagi naravnih virov. Ključni uporabniki priročnika bodo 
nacionalni statistični uradi, ki ga bodo uporabljali kot smernico za izdelavo zbirke 
statističnih podatkov, ki zajemajo rudarstvo in z njim povezane dejavnosti. Osnutek je 
predložen Komisiji v potrditev.  

j) Statistika kmetijstva in podeželja – Komisiji bo predstavljeno poročilo FAO. Med drugim je 
pozvana da poda mnenje o napredku doseženem pri implementaciji globalne strategije 
za izboljšanje statistike kmetijstva in podeželja, pripombe in nadaljnje smernice za delo
medresorske in strokovne skupine za statistiko kmetijstva in podeželja in da se seznani z 
osnutkom drugega  zvezka Svetovnega programa za popis kmetijstva 2020.

k) Statistika podnebnih sprememb – Komisija bo razpravljala o poročilu statističnega 
sektorja pri oddelku za ekonomske in socialne zadeve Sekretariata ZN. Nanaša se na 
opis dosedanjega in načrt prihodnjega dela tega organa, s poudarkom na naboru 
kazalnikov podnebnih sprememb. Komisija je pozvana, da podpre delo statističnega 
sektorja pri razvoju globalnega seta kazalnikov podnebnih sprememb in potrdi razširitev 
mandata ekspertne skupine za okoljske statistike. 

l) Statistične klasifikacije – Komisiji bo predstavljeno poročilo  skupine za mednarodne 
statistične klasifikaci je,  k i  povzema pregled opravl jenega dela pr i  razvoju in 
implementaciji mednarodnih statističnih klasifikacij na različnih statističnih področjih. 

m) Statistika beguncev – Komisiji bo predstavljeno poročilo ekspertne skupine za statistiko 
beguncev. Komisija je pozvana da potrdi predlog prihodnjih aktivnosti ekspertne skupine 
ter mednarodna priporočila za statistiko beguncev.  

n) Statistika invalidnosti -  Komisiji bo predstavljeno poročilo generalnega sekretarja in 
Washington skupine, ki podaja pregled aktivnosti na področju statistike invalidnosti. 
Komisija je pozvana da potrdi načrtovane aktivnosti Washington skupine ter ustanovitev 
ekspertne skupine za revizijo smernic in načel za razvoj statistike invalidnosti.  

o) Statistika delovne aktivnosti - Komisiji bo predstavljeno poročilo mednarodne organizacije 
za delo (ILO) o razvoju na področju statistike delovne aktivnosti. Komisija je med drugim 
pozvana da podpre široko implementacijo novih standardov s tega področja, ki jih je 
sprejela mednarodna konferenca statistikov dela. 

p) Statistika o staranju prebivalstva – Komisiji bo predstavljeno poročilo Združenega 
kraljestva o statistiki staranja prebivalstva. Podala bo mnenje o predlogu, da se ustanovi  
nova skupina (Titchfield skupina), ki se bo ukvarjala s konceptualnimi in metodološkimi 
zadevami povezanimi s statistiko o staranju prebivalstva. 

q) Delovne metode Statistične komisije – Komisija bo razpravljala o poročilu Biroja Komisije, 
ki podaja pregled nad mehanizmom t.i. »city« skupin, njihovi specifični vlogi glede na 



druge skupine, članstvu v skupinah in integriranosti dela in rezultatov teh skupin v 
globalni statistični sistem.  

V okviru točke 4 dnevnega reda – točke za informacijo - se bodo udeleženci zasedanja 
seznanili s poročili z različnih statističnih področij. 

V okviru točke 5 dnevnega reda – programska vprašanja - bo direktor statističnega oddelka ZN 
podal ustno poročilo o aktivnostih, ki jih izvaja statistični oddelek, načrtih za prihodnje delo in 
prednostnih nalogah. 

Udeleženci zasedanja se bodo v okviru točke 6 dnevnega reda seznanili z osnutkom dnevnega 
reda ter terminom prihodnjega zasedanja. 

V okviru točke 7 dnevnega reda bodo udeleženci zasedanja sprejeli poročilo 49. zasedanja, ki 
bo vsebovalo tudi zaključke. 

III. Sestava delegacije

Zasedanja se bosta udeležili Genovefa Ružić, generalna direktorica Statističnega urada 
Republike Slovenije kot vodja delegacije in Erika Žnidaršič, sekretarka, kot članica delegacije.

IV. Okvirni predračun stroškov

Skupni stroški udeležbe na sestanku (letalski prevoz, prenočevanje, dnevnice, lokalni prevozi) 
bodo predvidoma znašali 3.800 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena na p.p. 5211 
Mednarodno sodelovanje. 
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