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EVA 

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

ZADEVA: Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 15. Sestanku Odbora OECD 
za statistiko in politiko statistike, ki bo potekal od 20. do 21. junija 2018 v Ženevi
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 15. sestanku Odbora OECD za statistiko in politiko statistike, ki bo potekal 
od 20. do 21. junija 2018 v Ženevi 

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo Republike Slovenije, ki se bo udeležila 15.
sestanka Odbora OECD za statistiko in politiko statistike:
-    Genovefa Ružić, generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije, vodja 
delegacije
-    Andreja Hočevar, višja svetovalka I 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
             - 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:  
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 15. Sestanku Odbora OECD za 
statistiko in politiko statistike, ki bo potekal od 20. do 21. junija 2018 v Ženevi



PRILOGA  
Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 15. Sestanku Odbora OECD za 
statistiko in politiko statistike, ki bo potekal od 20. do 21. junija 2018 v Ženevi

I. Namen obiska

Odbor OECD za statistiko in politiko statistike (CSSP) je telo, ki ga je ustanovil Svet OECD z 
namenom izboljševanja kakovosti statistike OECD, krepitve sodelovanja med državami na 
področju statistike, krepitve delovanja OECD s ciljem izboljševanja kakovosti in razpoložljivosti 
statističnih podatkov ter njihove primerljivosti tako na nacionalnem kot na mednarodnem nivoju 
in izboljševanja dialoga med statistiki, nosilci političnih odločitev, analitiki in dajalci podatkov. 
Sestankov Odbora se udeležujejo predstojniki statističnih uradov držav OECD, držav opazovalk 
in mednarodnih organizacij. 

II. Program obiska, teme in stališča Slovenije

1. Uvodni del
V okviru uvodnega dela bo delegacijam podan v potrditev dnevni red sestanka. Udeležence 
sestanka bo nagovorila Mari Kiviniemi, namestnica generalnega sekretarja OECD.
Stališče Slovenije: Slovenija se strinja s predlaganim dnevnim redom. 

2. Poročilo generalne direktorice statistike OECD
V okviru te točke bo direktorica direktorata OECD za statistiko poročala o izvajanju delovnega 
programa CSSP. Delegacije bodo obveščene tudi o ključnih zadevah o katerih je razpravljal 
Ministrski svet 31.-31. maja 2018. 
Stališče Slovenije: Slovenija se bo seznanila s poročilom.

3. Merjenje globalizacije
Globalizacija ni nov pojav, z izzivi, ki jih prinaša, se statistika ukvarja že dlje časa. CSSP je o 
vplivu globalizacije na statistiko obširno razpravljal že na sestanku leta 2017 in zaključil, da je 
potreben nadaljnji razmislek o tej temi. Ustanovljena je bila tudi neformalna delovna skupina z 
namenom, da prouči to problematiko tako z uporabniškega kot produkcijskega vidika in pripravi 
predlog priporočil za nadaljnjo obravnavo v širšem krogu. Skupina bo na sestanku podala 
poročilo o dosedanjem delu ter predstavila predlog priporočil.  
Stališče Slovenije: Slovenija se načeloma strinja s predlaganimi priporočili, ki kažejo na 
zahtevnost pri merjenju vplivov globalizacije in na to, da nas na tem področju čaka še veliko 
metodološkega dela. 

4. Širitev in globalni odnosi (zaupna točka)
Na zaupni seji, ki se je bodo udeležili samo predstavniki držav OECD, bo CSSP razpravljal o 
strategiji globalnih odnosov CSSP za obdobje 2019-2020, ki vključuje tudi predlog postopka za 
pregled skladnosti držav nečlanic s Priporočili Sveta OECD o dobri statistični praksi. Sekretariat 
bo poročal CSSP o novostih v kontekstu pristopnega procesa Kolumbije, Kostarike in Litve, 
Latvija pa bo podala poročilo o izvajanju priporočil CSSP.

5. Strategije nacionalnih statističnih uradov v digitalni dobi
Številni novi podatkovni viri, računalniške zmogljivosti za njihovo izkoriščanje, njihovo 
povezovanje in vse večja priljubljenost interneta in družbenih medijev ponujajo vedno več 
možnosti za produkcijo izboljšanih, bolj pravočasnih in podrobnih podatkov na različnih 
področjih kot n. pr. razdeljevanje dohodka in bogastva, regionalne politike, okoljske politike, 
globalizacija, digitalizacija in blaginja. Nacionalni statistični uradi se morajo prilagoditi digitalni 
dobi, izkoristiti ponujene možnosti ter ponovno definirati svojo vlogo v novih podatkovnih 



ekosistemih, ob vztrajanju pri neodvisnosti in kakovosti. CSSP bo razpravljal o možnih 
strategijah za dosego navedenega cilja.  
Stališče Slovenije: Načeloma se strinjamo z ugotovitvami in aktivno delujemo ne tem področju.

6. Izvajanje Priporočil Sveta OECD o dobri statistični praksi
Priporočila Sveta OECD o dobri statistični praksi so bila sprejeta novembra 2015. CSSP
spremlja njihovo izvajanje in poroča Svetu tri leta po sprejetju Priporočil. V tem kontekstu so bile 
države pozvane, da pripravijo oceno njihovih statističnih sistemov z vidika izvajanja Priporočil. 
CSSP se bo seznanil s pripravo poročila Svetu. 
Stališče Slovenije: Za Slovenijo in druge EU države se bo upoštevalo poročilo strokovnega 
pregleda o skladnosti s Kodeksom ravnanja evropske statistike.  

7. Delovni in finančni program CSSP za obdobje 2019-2020 
CSSP bo v potrditev predstavljena končna verzija predloga delovnega in finančnega načrta 
CSSP za obdobje 2019-2020.
Stališče Slovenije: Slovenija se strinja s predlogom.

8. Zadeve s področja upravljanja CSSP
Pod okriljem CSSP deluje več svetovalnih, delovnih in ekspertnih skupin, ki so bile ustanovljene
za posamezna področja in imajo časovno omejen mandat. Med drugim tudi neformalna 
ekspertna skupina za tabele ponudbe in porabe, za katero je podan predlog glede podaljšanja 
mandata. Poleg tega se predlaga, da delovna skupina za statistiko mednarodnih investicij, ki 
trenutno deluje pod okriljem Odbora za investicije, postane skupno delovno telo obeh odborov. 
Stališče Slovenije: Slovenija se strinja s predlogi.

9. Merjenje novih oblik zaposlitve
V času priprav izhodišč gradiva še ni bilo na voljo.

III. Sestava delegacije

Sestanka se bosta udeležili Genovefa Ružić, generalna direktorica Statističnega urada RS kot 
vodja delegacije in Andreja Hočevar, višja svetovalka I, odgovorna za koordinacijo 
mednarodnega sodelovanja in EU zadev na Statističnem uradu RS kot članica delegacije.

IV. Okvirni predračun stroškov

Skupni stroški udeležbe na sestanku (letalski prevoz, dnevnice, hotelski stroški, lokalni prevoz) 
bodo predvidoma znašali 2.030 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena na PP 5211 
Mednarodno sodelovanje. 
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