
Številka: 510-11/2018/2
Ljubljana, 24.5.2018
EVA 

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

ZADEVA: Sodelovanje Statističnega urada RS v projektu »IPA 2017 večdržavni program 
sodelovanja na področju statistike«, Europe-Aid/139405/DH/SER/MULTI – predlog za 
obravnavo
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 se je seznanila s sodelovanjem Statističnega uradu Republike 
Slovenije v projektu »IPA 2017 večdržavni program sodelovanja na področju statistike«, 
Europe-Aid/139405/DH/SER/MULTI

2. Vlada Republike Slovenije soglaša, da Statistični urad RS sodeluje v projektu »IPA 2017
večdržavni program sodelovanja na področju statistike«, Europe-
Aid/139405/DH/SER/MULTI

                                                                                                 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
             - Andreja Hočevar, višja svetovalka I 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:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/NE

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:  

Sodelovanje Statističnega urada RS v projektu »IPA 2017 večdržavni program sodelovanja na 
področju statistike«, Europe-Aid/139405/DH/SER/MULTI



Sodelovanje Statističnega urada RS v projektu »IPA 2017 večdržavni program 
sodelovanja na področju statistike«, Europe-Aid/139405/DH/SER/MULTI 

1. Uvod

Evropska komisija je objavila obvestilo o naročilu storitve »IPA 2017 večdržavni program 
sodelovanja na področju statistike«, Europe-Aid/139405/DH/SER/MULTI, ki je namenjen 
državam Zahodnega Balkana in Turčiji

Na razpis se bo odzval konzorcij z nacionalnimi statističnimi uradi, ki ga bo zaradi vsebinske 
kompleksnosti in vrednosti projekta vodilo svetovalno podjetje ICON. ICON je v konzorciju s 
partnerji v preteklosti že uspešno izvedel več večdržavnih programov na področju statistike in 
ima izkušnje z vodenjem tovrstnih projektov. K sodelovanju v konzorciju, ki bo kandidiral za 
izvedbo večdržavnega programa na področju statistike IPA 2017 je povabljen tudi Statistični 
urad RS (SURS). 

SURS je v preteklosti že nudil tehnično pomoč na področju statistike državam Zahodnega 
Balkana in dobro sodeluje s statističnimi uradi omenjenih držav. V skladu z uveljavljenimi 
dobrimi praksami v evropskem statističnem sistemu želimo strokovnjaki SURS sodelovati pri 
prenosu znanj in prispevati k modernizaciji nacionalnih statističnih sistemov Albanije, BiH, 
Kosova, Makedonije, Črne gore, Srbije in Turčije. Cilj programa je okrepiti  statistične sisteme 
navedenih držav z vidika izpolnjevanja zahtev EU na področju statistike in posledično še hitrejši  
napredek v procesu približevanja EU, kar je v skladu z interesi Republike Slovenije.

2. Temeljne značilnosti projekta

Cilj projekta je priprava statističnih institucij Albanije, BiH, Kosova, Makedonije, Črne gore, 
Srbije in Turčije na bodoče članstvo v EU s prilagajanjem obstoječih statističnih metodologij  
pravnemu redu EU na področju statistike ter s postopno integracijo statističnih sistemov 
navedenih držav v evropski statistični sistem. Gre za zelo obsežen program, ki zajema različna 
statistična področja in aktivnosti.

Rok za oddajo prijav je 14.6.2018. Na osnovi prijav bo od 4 do 8 izbranih kandidatov 
povabljenih, da predložijo podrobne ponudbe. 

Projekt bo trajal 36 mesecev in naj bi se predvidoma začel izvajati januarja 2019. Skupna 
vrednost projekta je 7.630.000 EUR.

3. Način izvajanja projekta in navedba organov, katerih strokovnjaki bodo sodelovali v 
projektu

SURS bo pri izvedbi projekta sodeloval kot partner v konzorciju. Poleg ICON (vodilni partner) 
bodo partnerji v konzorciju predvidoma še statistični uradi Finske, Češke, Romunije in Bolgarije. 
Razmerja med partnerji v projektu bodo urejana s konzorcijskim sporazumom. 

Razdelitev dela med konzorcijskimi partnerji bo določena, ko bo na voljo več informacij o 
obsegu dela. Projekt bo zajel različna statistična področja. Okvirno je pri izvedbi projekta  
predvideno sodelovanje do 10 strokovnjakov Statističnega urada RS na več področjih, ki jih 



pokriva projekt in sicer s kratkoročnim angažmajem v trajanju do deset človek-dni na osebo na 
leto, predvsem v obliki študijskih obiskov in konzultacij.

4. Okvirna ocena obremenitve javnih uslužbencev v projektu

Okvirna ocena predvidenega skupnega dela strokovnjakov SURS s kratkoročnim angažmajem 
na projektu je do 90 človek-dni v okviru celotnega trajanja projekta.

5. Okvirna ocena finančnih posledic sodelovanja v projektu

Sredstva za kritje vseh stroškov projekta bodo zagotovljena s strani projekta, ki ga financira EU 
iz sredstev IPA 2017 večdržavnega programa sodelovanja na področju statistike, zato 
sodelovanje ne bo pomenilo finančnega bremena za državni proračun. 

Sredstva, ki jih bo SURS prejel za izvajanje projekta bodo v skladu z Uredbo o izvajanju 
projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči
namenjena nadomestilu za izplačilo plače strokovnjakom SURS, za plačilo dodatnih delovnih 
obremenitev in povečanega obsega dela strokovnjakov SURS, ki so vključeni v pripravo in 
izvajanje projekta in za  kritje dodatnih stroškov, ki bodo nastali zaradi izvajanja projekta (stroški 
komunikacijskih storitev, nabava komunikacijske in informacijske opreme, drugi materialni 
stroški). Morebiten ostanek sredstev bo ostal v proračunu Republike Slovenije.
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